
ЗАТВЕРДЖЕНО

1. 3700000 44145718
(код за ЄДРПОУ)

2. 3710000 44145718
(код за ЄДРПОУ)

3. 3710160 0160 0111 7557000000
(код Програмної класифікації видатків 
та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування 
бюджету)

(код бюджету)

4.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

Фінансовий відділ Тур'є-Реметівської сільської ради

Фінансовий відділ Тур'є-Реметівської сільської ради

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - _537 500,00_ гривень, у тому числі загального фонду - _537 500,00_ гривень та спеціального 
фонду - 0,00 гривень.

Паспорт

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, територіальних громадах

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 
року № 1209)

Наказ / розпорядчий документ
Фінансовий відділ Тур'є-Реметівської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

_Від  12 лютого    2021 року._ № 3



5.

6.

N 
з/п
1.
2.

7.
8.

N 
з/п

1

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N 
з/п

Напрями використання 
бюджетних коштів Загальний фонд

1 2 3

1.

Здійснення фінансовим 
відділом сільської ради 

наданих законодавством 
повноважень у відповідній 

сфері

537,500.00

537,500.00

(грн)

Усього

5

537,500.00

537,500.00

Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Усього

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями);Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» (зі змінами та доповненнями); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні (зі змінами та доповненнями);Наказ України 
«Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» № 1209 від 29.12.2018; Наказ Міністерства фінансів України «Про 
затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» від 02.12.2014 №1195; 
Рішення сесії Тур'є-Реметівської сільської ради № 37 від 24.12.2020 року "Про бюджет Тур'є-Реметівської сільської територіальної громади на 2021 рік"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Спеціальний фонд

4

0

0.00

Завдання бюджетної програми

Завдання

Здійснення фінансовим відділом сьльської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

Оптимальне та раціональне формування доходів бюджету
Підвищення ефективності розподілу коштів



N 
з/п

Найменування місцевої / 
регіональної програми Загальний фонд

1 2 3

1.

Керівнийтво і управління у 
відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, 
селах, територіальних 
громадах фінансовому 

управлінню Дружбівської 
міської ради

537,500.00

537,500.00

11.

N 
з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

1.1 Кількість штатних одиниць 
всього, в т.ч. посадових осіб

од. Штатний розпис 3 0 3

2 продукту

2.1
Кількість вхідних 
документів,зареєстрованих в 
фінансовому відділі

од. План 150 0 150

2.2

Кількість підготовлених 
розпоряджень про виділення 
коштів загального та 
спеціального фонду 
сільського бюджету

од. План 450 0 450

3 ефективності

0.00 537,500.00

4 5

0 537,500.00

Спеціальний фонд

Усього

Результативні показники бюджетної програми:

Усього



3.1
Середня кількість вхідних 
листів, опрацьованих однією 
посадовою особою

од. Розрахунково 50 0 50

3.2 Витрати на утримання однієї 
штатної одиниці

грн. Розрахунково 179,166.00 0 179,166.00

4 якості

4.1
Відсоток вчасно виконанних 
листів, доручень, звернень у 
їх загальній кількості

% Розрахунково 100 0 100

4.2
Відсоток прийнятих 
нормативно-правових актів у 
їх загальній кількості

% Розрахунково 100 0 100

(підпис)

Фінансовий відділ Тур'є-Реметівської сільської ради

(підпис)

М. П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

В.о.начальника фінансового відділу Тетяна ПОЛОНСЬКА

ПОГОДЖЕНО:

12 лютого 2021 року

В.о.начальника фінансового відділу
Тетяна ПОЛОНСЬКА




