
ЗАТВЕРДКЕНО
Ншв MiHicTepcTBa фiншсiв Украiни
26 серпня 20t4 року N9 8]6
(у редщцii нцазу MiHicTepmBa фiнмсiв Украiш вй 29 грудш 20 l 8

роху N9 l 209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Вiллiл мiстобулування та архiтекryри Конотопськоi MicbKoT ради

(наfiмеryвшм шоввоrc рзпорщию коштiв мiсцшrc бюжау)

CyMcbKoi обласгi

,16.ф"lД2] ,f

Паспорт
бюдrсетноТ програми мiсцевого бюджету на 2020 piK

1600000
Вiддiл мiстобудувдtlня Tl rрхiтекгурш Копотопськоi MicbKoi радп в998зббСумськоТ областi

(код ПрФшноi urcифiхшlii вшпiв та хрщryшш мiсцеюrc бюшоry) (найменувош rcловноm розпоряднш коштiв мiсцеюm
бюдкеry)

(код и €,ЩПОУ)

Керiвншчтво i упрrшiння у вiдповiднiй сферi у MicTrx
(MicTi Кисвi), сшищех, сшах, об'слнаншх тершторiальних

3. 1610160 01б0 011l l8534000000
(юд Проrрщi мrcнфiщii (щ Типоюi прФшliоi (юп Фувщiошьвоi шrcифiшii (нsймевувщш бюшфi прогрши тiдо з Тшоюю прогршною (щ бюшсту)

вшаriв в rрелиryшш шrcяфiклlii BlцsTKiE п вшжiв в lредит]щш шrcифiшлш вrцапiв в tрелитувшш мiсцеюrc бюджсry)
хiсцсш бюжеtу) кредитушм мiщеюm бюдrсгу) бюшету)

о Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - l 502 973,00 гривень, у тOму числi загального фонду - l 444 673,00 гривець та
" спецizцьногo фонд/ - 58 300,00 гривень.

Пйстави для виконан}ul бюджетноi програми: Констиlучiя Украihи, Бюджетний Кодекс Украihи, Закон УкраiЪи "Пр MicueBe

самоврядування в УкраiЪi", Закон УкраiЪи (Пр державниЙ бюджЕт УкраiЪи на 2020 piк), наказ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вlл
26.08.2014.Т!Ь836 <Про леякi питанЕя запровадженrrя прграмно-цiльового методу скJrаданЕrI та виконання мiсцевих бюд:кетiв)), наказ

5. MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вй 20.09.2017 (зi змiнами) ЛЬ793 кПро затвердження скпадових програмноi класифiкацiТ видаткiв та
кредитування мiсцевих бюдlrсстiв), наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украihи вИ 01.10.2010 }lbl l47 "Про затвердження Типового перелiку
бюджетних прогрlllti та результативних показникЬ ix виконання для мiсцевих бюджетiв у гмузi ",Щержавне управлiння", рiшення мiськоi

ради вИ 28.12.2019 (39 сесiя, 7 скликання) кПро бюлжет КонотOпськоi MicbKoi об'сднаноi т€риторiальноi грмади на 2020 piK>

6. Цiлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноi прграми

N з/п цiль державноi полiтики
1 Забезпечення нaше)ltного функцiонування апарату органу мiстобудування та архiтектури

7. Мета бюджетноi програми Керiвниrцво i управлiнrи у сферi мiстобудуванrrя тв архiтекryри
8. Завданнябюджетноiпрограми

N з/п Завдання

1
Здiйснення виконавчими органаil{и у MicTax (MicTi Киевi), селиццх, селах, об'еднаних територiа.пьних грмадах наданих законодавством
повновФкень у вiлповЙнiЙ сферi

9. Напрямн використанЕя бюджетних KorrпiB
гривень

N з/п
Напрями

використання
бюджетних коштiв

Загальний фонл Спецiальний фонд Усього

l 2 з 4 5

l

забезпечення
наJIежного

функцiонування
апарату ради та ii
виконaвчого KoMiTeTy

144467з,00 58300,00 l 502973,00

Усього l44467з,00 58з00,00 l502973.00



l0. Перелiк мiсцевих / регiонaшьних програм, що виконуються у складi бюджетноi програми;
(грн)

11. Результативнi показники бюджетноiпрограми:

N з/п
Найменування

мiсцевоi / регiональноi
прогр:lми

Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

l 2 3 4 5

Усього

N з/п Показник Одиниця вимiру ffжерело iнформаuii Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

l 2 J 4 5 6 7l ]qцрат
кiлькiсть штатних
одиниць од. штатний розпис 6 0 6
Площа
адмiнiстративних
примiщень

кв.м. договlр оренди
примiщень 82,5 0 82,5

2 продукту
Кiлькiсть отриманих
листiв, звернень, змв,
ckapt громадян

од.
журнал ресстрацii

вхин}rх документiв,
змв, скаDг гDомlшян

550 0 550

од
,цJнrlwl l,wgw rрсцrr

власн[D( розпорядчID( 35 0 35

Кiлькiсть пiдготовлених
мiстобудiвнrо< умов та
обмежень забудови
територii

од.

Журнал ресстрацii
мiстобудiвних умов та

обмежевь забудови
територiТ

25 0 25

Кiлькiсть пИготовлених
будiвельнlлt паспортiв од.

Журнал ресстрацiТ
булiвельнlа< паспортiв 60 0 60

Кiлькiсть наданID(

дозволiв на розмiщенш
тимчасовшх споруд

од.
Журнал реестраuii

дозволiв на розмiщення
тимчасовrr( споруд

20 0 20

Кiлькiсть надан}D(

дозволiв на рзмiщенlrя
зовнiшньоi рклами

од.

Журна.lI реестрацiТ змв
та дозволiв на

рзмiщенlл зовнiшньот

рекJIами

20 0 20

J |ефективностi
кiлькiсть виконан}о(

листiв, звернень, заяв,
скарг на одного
працiвника

од
жlрнал рсстрацii

вхйню< документiв,
змв, скарг грмадян

92 0 92

кiлькiсть прийнятих

розпоряджень, рiшень на

l працiвника
од

журнал рестрацiТ
власн}о( рзпорядчкх

докчментiв
6 0 6

кiлькiсть пйготовлених
мiстобудiвних умов та
обмежень забудови
територii на l
працiвника

од,

Журна.п peccTpauii
мiстобудiвнlак умов та

обмежень забудови
територiТ

4 0 4

кlлькlсть пцготовлених
булiвельних паспортiв
на l працiвника

од.
Журнал ресстрацiТ

булiвельнlо< паспортiв l0 0 l0

кiлькiсть наданих

дозволiв на розмiщення
тимчасовIr( споруд на 1

прачiвника

од.
Журнал рсстрацiТ

дозволiв на рзмiщенtл
тимчасовиr( споруд

з 0 J



кiлькiсть наданю(

дозволiв на розмiщенrл
зовнiшньоi реклами на 1

праuiвника

од.

Жlрнал рестрацii заяв
та дозволiв на

розмiщення зовнiшньоТ

рекJIами

3 0 J

середнi влпрати на l
штатну одинишо

тис.грн,
Звiт по мережi та

фiнансовий звiт
240,7,19 97l7 250496

4 якостl

частка задоволених
звернень, заяв, скарг
громадян в загальному
обсязi

%

жlрнал рестрацiТ
вхiднlо< документiв,
заяв, скарг громадян

l00 0 l00

Частка прийнятtок

розпоряджень, рiшень у
загальнiй iх кйькоgтi

%
щrрнал pecTpauii

власнлD( розпорядчlr(
документiв

l00 0 l00

Частка пiдготовленrо<

мiстобудiвнrо< умов та
бмежень забудови
територii вiд загальноi
кiлькостi

о/о

Журнал рестрацii
мiстобудiвних умов та

обмежень забудови
територii

l00 0 l00

Частка пiдготовленlо<

булiвельних паспортiв
вй загальноi кiлькостi

о/о Журна.п ресстрацiТ
булiвельнlо< паспортiв l00 0 l00

Частка на,даних

дозволiв на розмiщенrя
тимчасовlr( споруд ви
загальноi кйькостi

о/о

Журнал ресстрацii
дозволiв на розмiщення

тимчасових споруд
l00 0 l00

Частка наданих

дозволiв на розмiщення
зовнlшньоl рекJrами вц
загальнот кiлькостi

%

Журнzul рсстрацii заяв

та дозволiв на

розмiщенrrя зовнiшньоi

рекпами

l00 0 l00

забезпечення цiльового
використання коштiв

о/о Фiнансовий звiт l00 100 l00

Начальник вiддiлу мiстобудуванrfl та
архiтЕктури Коноюпськоi MicbKoi рqди

ПОГОlРКЕНО:

С.I.Холодьон

.F";

iy

(iнiчiшйнiфш, прiшище)

В.П.Кошевецька
(iнiцiмйнiцiм, прiзвице)



злтвЕрдt(вно
Ifuш MiBiиepma фiяшсiв Уrgаiни
26 ссрм 2014 polry Л9 8Зб
(у рGдццii вцsзу Мiнiшрm фяшсiь УраЪи вiд 29 груш 20 l 8

ро!ryХ9 l209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
вiддй мiстобудування та архiтекryри Коноюпськоi Micbkoi ради

(найхевувшм швноrc ролорщrкд коць "iaцi* оrод*.rу)-
счмськоi областi

/6rz_lar-oM г

Паспорт
бюдrсетвоi програми мiсцевого бюдяrету на 2020 piK

l600000

масифiкщii вцатхiв та кредиryвшня

lбl0000

Вiддiл мiстобудувашпя те архiтекгурп Кошотопськоi MicbKoi радп
областi

(найменування rcловноrc розпорядяика коштtв мiсцевого
бюлжеry)

Вiддй мiстобулуванпя та архiтекгурш Конотопськоi MicbKoi ради
CyMcbKoi областi

23998366

(код 9 с,ЩпоУ)

23998366

шrcифiкщii вцаткiв та крциryвдвя (наймеryъшш вiдповйшьною виконшця)

Розробпення схем планування Tl забудови територiй
3. 7350 0443

(ход ТипоФi прогршноi шеифiщii (наймеЕувшн! бюджffiоi пргршн зЙво з Тилоюю прогршною
вщаткiв т& крФитувшш шrcифiхадii вщпiв m вщацiв m крщтувшм

мiсцевоrc бюджту) крдиryвшня мiсцевоrc бюлхсry) бюшеry)
цrcифiкщiсю вцаткiв та крюдтlъшня мiсцевоaо бюдж9ту)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувalнь - 569 050,00 гривень, у тому числi загального фонду - 569 050,00 гривень та
спецi.lльного фонду - 0,00 гривень.

пiдстави ДuI Виконання бюджетноi програми: констиryчiя Украihи, Бюджетний Колекс Украiни, Закон Украiни ''про мiсцеве
самовря.ryвання в YKpaiHi", Закон Украiни (Про державниЙ бюджет Украihи на 2020 рiю), наказ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiл
26.08.20l4 J\i836 <Про деякi питання запровадження програмно-цiльового меmду скпадання та виконання мiсцевих бюджетiв>, наказ
MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд 20.09.2017 (зi змiнами) Л!793 кПро затверджен}п скпадових програмноi кпасифiкацii видажiв та
кредитувilння мiсцевих бюджетiв>, наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд2'7.0'7.20ll J,Ф945 "Про затвердження Примiрного перелiку
результативних показникiв бюджетних програм для мiсцевих бюджетiв за видатками, цо не врахов},ються при визначеннi обсяry
мiжбюджgтних трансфертiв, рiшення Micbкoi ради вiд 28.12.2019 (39 сесiя, 7 ск.тIикання) кПро бюлжет Конотопськоi MicbKoi об'еднано1
териюрiальноi громади на2020 piKl>, рiшення Конотопськоi MicbKoi рали вiд 04.04.2019 (7 скrrиканlrя, Зб сесiя) ''Про затвердження
Програми забезпечення MicTa мiстобуДiвною доlсументацiею на 2018-2022 роки в новiй редакцir'.
I],iлi лоржавноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноi програми

5.

6.

N з/п Щiль державноi полiтики
l Jабезпечення MicTa мiстобудiвною документацiсю

7, Мета бюджgтнОi прграми: рзв'язання проблем розвrгry мiсгобУлiвноi дiяльностi в мiсгi rпляхом забезпеченrrя MicTa мiсгобулiвною доцшеrrгацiсю8. Завданнябюджетноiпрограми

N з/п Завдання

l забезпечення MicTa мiстобудiвною доlсументацi€ю, забезпечення стiшого розвитку мiстобудiвноiдiяльrо"riБ

9. Напрями використан}ul бюджетних коштiв
гривень

N з/п
Напрями

використан}UI

бюджетних коштiв
Загальний фонд Спечiальний фонд Усього

l 2 3 4 5

l
Здiйснення розробки
мiстобудiвноi
документацii

5б9050,00 0,00 569050,00

Усього 569050.00 0,00 569050,00

4.



l0. Перелiк мiсцевих / регiона.ltьних програм, що викоц/к)ться у скпадi бюджетноТ програми:
(грн)

l l. Результативнi покlвники бюджетноI програми:

N з/п
Найменування

мiсцевоi / регiонально'l
програми

Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

l 2 3 4 5

l

Програма
забезпечення MicTa
мiстобудiвною
документацiею на
20l8-2022 роки

569050,0с 0,00 5б9050,00

Усього 569050.00 0,00 5б9050,0с

N з/п Показник Одиниця вимiру .Щжерело iнформачii Зага.гrьний фонд Спецiа.лlьний фонд Усього

l 2 3 4 5 6 ,|

затрат

Обсяг видаткiв грн.

рiшення Конотопськоi
MicbKoi ра,ди вiд

04.04.20l 9 (7 скликання.
36 сесiя) <Про

затвердження Програми
забезпечення MicTa

мiстбудiвною
документацiсю на 2018_

2022 роки в новiй

редакцiiD

5б9050,00 0,00 5б9050,00

2 пролукry

KйbKicTb заходiв
передбачених
прграмою

рiшення Коноmпськоi
MicbKoi рми (7

скJIикання, 36 сесiя)
<Про затвердження

Програми забезпечення
MicTa мiстобудiвною

докуrиентацiсю на 20l 8-
2022 роки в новiй

редакцii>>

3 эфекrивностi
кiлькiсть виконаних
заходiв пDограми

од Фiнансовий звiт 3 0 3

Серелнi витрати на
виконання l заходу
пDогDами (проектч)

грн.. Фiнансовий звiт t 89683 0 l 89683

4 якостl

частка готовностi
шокументачii ( в розрiзi
пректiв)

о//о

Акти виконаних рбiт та
наданих послуг за

укJIаденими договорами,
фiнансовий звiт

l00 0 l00

Начальник вiддф мiстобудування та

F-'чtD

В.П,Кошевецька
(пiдпис) (iвiцiцll,/iнiцiш, прiзвице)

l

од.



Вr/ЧЦЛ МIСТОБУДУВАННЯ ТА АРХIТЕКТУРИ
конотопськоi MrcbKoi гади crrмCbKoi оБлАстI

нАкАз

вiд 16.0920ш лЬ _5_

Ь" затвердження rrч.rrорriJ
бюджетних програм
на 2020 piK

Вiдповiдно до Закону Украiни "Про Щержавний бюджет УкраiЪи на
2020piK", правил скJIадання паспортiв бюджетних програм мiсцевих бюджетiв
та звiтiв про ix виконання, затверджених Наказом MiHicTepcTBa фiнансiв
Украiни вiд 26.08.20|4 N 836, зареестрованим в MiHicTepcTBi юстицiТ УкраiЪи
10.09.2014 за N 1104/25881, нак€ву MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд
01.10.2010 J\bl147 <Про затвердження Типового перелiку бюджетних програм
та результативних пок€вникiв ik виконання для мiсцевих бюджетiв у галузi
",Щержавне управлiння", нак€ву MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 27.07.201|
J\b945 <Про затвердженнrI Примiрного перелiку результативних показникiв
бюджетних програм для мiсцевих бюджетiв), нак€ву MiHicTepcTBa фiнансiв
УкраТни вiд 20.09.20|7 Ns79З кПро затвердження складових програмноi
класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв> (зi змiнами),
рiшення MicbKoT ради вiд 28.12.2019 оПро бюджет КонотопськоТ MicbKoi
об'еднаноТ територiальноТ громади на2020 piк> (Зб сесiя, 7 скликання),

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм вiддiлу мiстобулування та
архiтектури Конотопськоi MicbKoi ради на 2020 piK за КПКВК МБ 1610160 та
КПКВК МБ 1617350, що додаються.

Начальник вiддiлу мiстобудування та
архiтектури Конотопськоi MicbKoi ради Сергiй ХОЛОДЬОН


