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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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

808-02-2021

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021

Фінансовий відділ (4)(4)(0)(0)(1)(8)(1)(5)(3)(7)(0)(0)(0)(0)(0)
(код за ЄДРПОУ)

(0) (1) (6) (0)

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

територіальних громадах(0) (1) (1) (1)(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(5)(5)(1)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(найменування бюджетної програми)(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)
(код бюджету)(КФКВК)(код Типової програмної класифікації

видатків та кредитування місцевого
бюджету)

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

(4)(4)(0)(0)(1)(8)(1)(5)(3)(7)(1)(0)(0)(0)(0) Фінансовий відділ
(код за ЄДРПОУ)(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)

2 534 464 гривень, у тому числі загального фонду -Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -

гривень.-2 534 464 гривень та спеціального фонду -
Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021рік",
Закон України "Про органи місцевого самоврядування";
 Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 року №836 "Про  деякі питання запровадження  програмно-цільового методу складання та виконання
місцевих бюджетів";
Закон України "Про військово-цивільні адміністрації";
Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м.Волноваха  "Про бюджет Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік" №547
від 26.12.2021р.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО



1

7.

8.

N з/п
1
2
3

9.

(грн)

N з/п

1
1

10.

(грн)

N з/п

1

Керівництво і управління у сфері фінансів

Мета бюджетної програми
Досягнення ефективного планування та раціонального виконання бюджету міста

Завдання бюджетної програми

Завдання
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у
разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сферіЗдійснення повноважень у фінансовій сфері

Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних
коштів

Загальний фонд УсьогоСпеціальний фонд

32 4 5
2 534 464 2 534 464-Забезпечення діяльності фінансового

відділу військово-цивільної адміністрації
міста Волноваха Волноваського району
Донецької області

2 534 464Усього 2 534 464 -

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

Спеціальний фондЗагальний фонд Усього
Найменування місцевої / регіональної

програми

43 52
-- -

-Усього --



11.

N з/п

1
1

2

3

4

М. П.

-

422,40

(ініціали/ прізвище)

(ініціали/ прізвище)

-

-

Алла БІЛОУСОВА

Алла БІЛОУСОВА

-

-

422,40

- -

Результативні показники бюджетної програми:

УсьогоПоказник Одиниця виміру Спеціальний фондЗагальний фондДжерело інформації

73 4 652
затрат

-6,00штатний розпис 6,00кількість штатних одиниць од.

продукту

ефективності
розрахуноктис.грн.

витрати на утримання однієї штатної
одиниці
якості

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Військово-цивільної адміністрації міста Волноваха Волноваського району Донецької області

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу

(підпис)

08-02-2021Дата погодження

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}


