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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Фінансовий відділ виконавчого комітету Київської районної в м. Полтаві 
ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.03,2022 р. №9-0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

І. 3700000 Фінансовий відділ виконавчого комітету Київської районної в м. Полтаві ради 02318350
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3710000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету') (код за ЄДРПОУ)

02318350Фінансовий відділ виконавчого комітету Київської районної в м. Полтаві ради
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3710160 0160
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, територіальних громадах 16570601000

, п ....... , — ,. ... (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та .. .. - »
с . _ . класифікації видатків та кредитування місцевого оюджету)кредитування місцевого оюджету) кредитування місцевого бюджету)

кредитування оюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -1795800 гривень , у тому числі загального фонду - 1795800 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні",
Закон України від 07.06.2001 № 2493-ІІІ " Про службу в органах місцевого самоврядування",
Положення про фінансовий відділ виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві ради затверджене Рішенням шостої позачергової сесії восьмого скликання Київської районної в 
м.Полтаві ради від 03 листопада 2021 року.
Рішення чотирнадцятої позачергової сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 11 березня 2022 року "Про бюджет Полтавської міської територіальної громади на 2022 рік" 
Рішення сьомої позачергової сесії Київської районної в м.Полтаві ради восьмого скликання від 13 березня 2022 року "Про бюджетКиївського району у місті Полтаві на 2022 рік"



6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовані алізація бюджетної програми

№
з/п

Ціль державної політики

1. Підвищення ефективності розподілу і використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у Київському районі м.Полтави

8. Завдання бюджетної програми

№ 
з/п

Завдання

1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері реалізації бюджетної політики

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Здійснення фінансовим управлінням виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві ради наданих 
законодавством повноважень у сфері реалізації бюджетної політики 1 795 800 0 1 795 800

Усього 1 795 800 0 1 795 800

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

№ 
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

1 І. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело 

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

Кількість штатних одиниць од.
Управлінський облік, 
Штатний розпис 5,00 0,00 5,00

2 продукту
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. Управлінський облік 200,00 0,00 200,00
Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів од. Управлінський облік 30,00 0,00 30,00
Кількість створених довідок про внесення змін до розпису од. Управлінський облік 100,00 0,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7



Завідувач сектору фінансування місцевих програм, обліку та звітності

районного бюджету
Кількість отриманих документів ГРК модульГОСІСА ШК 
"Місцевий бюджет" од.

3 ефективності
Кількість виконаних листів, звернень, скарг на одного працівника од.
Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів на 
одного працівника од.

Кількість створених довідок про внесення змін до розпису 
районного бюджету на одного працівника од.

Витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн.
Кількість опрацьованих документів ГРК модудьЬОСІСА ІПК 
"Місцевий бюджет" на одного працівника од.



Тетяна ПАРАЩУК

Управлінський облік 100,00 0,00 100,00

Управлінський облік 40,00 0,00 40,00

Управлінський облік 6,00 0,00 6,00

Управлінський облік 20,00 0,00 20,00

Управлінський облік 359.16 0.00 359,16

Управлінський облік 20,00 0,00 20,00

(і ніціали/ініціал. прізвище)

Аліна ГАРКУН
(підпис)а^^ (ініціали/ініціал, прізвище)



і
КИЇВСЬКА РАЙОННА В М.ПОЛТАВІ РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ

НАКАЗ

«14» березня 2022 Полтава №9-0

Про затвердження паспорту 
бюджетної програми на 2022 рік

Відповідно до ст. 20 Бюджетного Кодексу України, пункту 1.3 Правил 
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх 
виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 
26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення 
сьомої позачергової сесії восьмого скликання Київської районної в м. 
Полтаві ради від 13 березня 2022 року «Про бюджет Київського району у 
місті Полтаві на 2022 рік» код бюджету 16570601000»

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити паспорт бюджетної програми фінансового відділу 

виконавчого комітету Київської районної в м. Полтаві ради на 2022 рік за 
КПК 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах , селах, територіальних громадах».

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник фінансового 
відділу Аліна ГАРКУН


