
№

1.

2.

3.

39
 Зберігання документів з особового складу підприємств. Виконання інших завдань

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 645 159,00 гривень та

гривень.спеціального фонду-

7. Мета бюджетної програми

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Створення належних умов для зберігання, збільшення та використання документів з осособового складу ліквідованих підприємств та установ, задоволення потреб громадян, суспільства, 

держави в інформації

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

645 159,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Волноваська міська вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя Волноваського району Донецької 

областi

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження керівника Волноваської міської військово-цивільної адміністрації 

Волноваського району Донецької області

23.06.2021 155

Волноваська міська вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя Волноваського району Донецької областi

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

44048570

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0210180 0180 0133

0210000
Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області

44048570

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0200000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

(код бюджету)

0551700000Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

0,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 Бюджетний кодекс України (зі змінами);

 Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»;

 Закон України "Про військово-цивільні адміністрації" (зі змінами);

 Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);

 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); 

Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Волноваха "Про  бюджет Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік" від 26.12.2020 № 547 (в редакції 

розпорядження від 14.09.2021 № 442)

(в редакції розпорядження керівника Волноваської міської військово-цивільної 

адміністрації  Волноваського району Донецької області від 22.09.2021  № 457)



№ з/п

2 3

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

Усього

гривень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

406 630,00

Спеціальний фонд

Оплата праці з нарахуваннями

Показники

2
Програма розвитку архівної справи Волноваської міської територіальної громади на 

2021 рік
540 300,00

Спеціальний фонд

0

УсьогоЗагальний фонд

2
затрат

53 4

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

1 0,00 406 630,00

6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

Загальний фонд

4 5

Програма забезпечення погашення заборгованості за електричну енергію, яка спожита 

 бюджетними

установами Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік

104 859,00 0,00 104 859,00

Одиниця 

виміру

2 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 203 529,00 0,00 203 529,00

2 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

1

1

Зберігання та використання документів особового складу ліквідованих підприємств та установ. Задовольнити потреби громадян, суспільства, держави

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

3 Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 15 000,00 0,00 15 000,00

4 Оплата послуг (крім комунальних) 20 000,00 0,00 20 000,00

0,00 540 300,00

Усього 645 159,00 0,00 645 159,00

УСЬОГО 645 159,00 0,00 645 159,00

1

1 54

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд

0,00 3,00

0 обсяг витрат на погашення заборговансоті з едлектроенергії грн. кошторис та розрахунок 104 859,00 0,00 104 859,00

0 кількість штатних одиниць од. штатний розпис 3,00

0 кількість виданих довідок од. внутрішній облік 480,00 0,00 480,00
0 продукту

80,00

0 кількість спожитих кВт/г кВт.год внутрішній облік 27 667,28 0,00 27 667,28

0 кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання од. внутрішній облік 80,00 0,00

0 кількість виданих довідок на 1 працівника грн. внутрішній облік 240,00 0,00 240,00
0 ефективності

середня вартість 1 кВт/г грн. облікові дані 3,79 0,00 3,79

0 кількість прийнятих справ на 1 працівника од. внутрішній облік 40,00 0,00

100,000 Відсоток погашення заборгованості з електроенергії відс. внутрішній облік 100,00 0,00

0
Відсоток задоволення звернень підприємств, установ, організацій

відс.
внутрішній облік

100,00 0,00 100,00

0 якості

40,00

0



М.П.

(Дата погодження)

Фінансовий відділ Волноваської  міської військово-цивільної адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

17.09.2021

Начальник фінансового відділу А.М.Білоусова

(ініціали/ініціал, прізвище)(підпис)

І.М.Капран

ПОГОДЖЕНО:

Заступник керівника Волноваської міської військово-цивільної 

адміністрації Волноваського району Донецької області

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


