
ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 
КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

бід  0 . U , №  3 £/ з /

ІПро затвердження паспортів 
бюджетних програм 
на 2018 рік

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 
2018рік", правил складання паспортів бюджетних програм місцевих 
бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених Наказом Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 N 836, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 10.09.2014 за N 1104/25881, наказу Міністерства фінансів 
України від 01.10.2010 №1147, наказу Міністерства фінансів України від 
27.07.2011 №945 та рішення міської ради від 28.08.2018 «Про міський 
бюджет на 2018 рік» (26 сесія, 7 скликання),

НАКАЗУЄМО.

Затвердити паспорт бюджетної програми відділу містобудування та 
архітектури Конотопської міської ради на 2018 рік за КПКВК 1610160, що 
додається.

Начальник відділу містобудування та 
архітектури Конотопської міської ради

Начальник фінансового управління 
Конотопської міської ради



ЗАТВЕРДЖЕНО 
І Іакач Міністерства 
фінаисіи України 
2608.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ містобудування та архітектури Конотопської міської ради 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

- / j  2018 року №  зь
Фінансове управління Конотопської міської ради 

(найменування місцевого фінансового органу)
/ ’З  2018 року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 _________1610160_________ Відділ містобудування та архітектури Конотопської міської ради

2.
(КПКВК МБ) 

1610160
(найменування головного розпорядника) 

Відділ містобудування та архітектури Конотопської міської ради

3

(КПКВК МБ) 

1610160

(найменування відповідального виконавця)
qj 1  ̂ Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних 

територіальних громадах
(КГТКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1031,060 тис. грн.,у тому числі загального фонду- 1031,060 тис.грн. та спеціального фонду- 0,000 тис.грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "ІІро державний бюджет України на 2018 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання 
запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"____________________________________________________________________________________
6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері_____________________________ ______________________________________________________________________
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

і 2 3 4
-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)

N з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

1 1610160 0111

1610160 - К ерівництво і уп равл ін н я  у 
відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищ ах, селах, об 'єднаних територіальних 
громадах

1031,060 0,000 1031,060

2 1610160

Здійснення виконавчими органами у містах 
(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних 

територіальних громадах наданих 
законодавством повноважень у відповідній 

сфері

1031,060 0,000 1031,060

Усього 1031,060 0,000 1031,060



9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми к п к в к загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 3 4 5
У сього - - - -

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника Одиниця
в и м ір у

Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

1610160

1610160 - К ерівництво і управл ін н я  у 
відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищ ах, селах, об'єднаних територіальних 
громадах

•

1610160

Здійснення виконавчим и органам и  у 
містах (місті Києві), селищ ах, селах, 

об'єднаних територіальних громадах 
наданих законодавством  повноваж ень у 

відповідній сфері

1610160 Затрат
1610160 кількість штатних одиниць од штатний розпис 6.0
1610160 Продукту

1610160 кількість отриманих листів, звернень, заяв, 
скарг

од. журнали реєстрації вхідних 
документів, заяв, скарг громадян

540

1610160 кількість прийнятих нормативно-правових 
актів

од. журнал реєстрації власних 
розпорядчих документів

35

1610160 Ефективності

1610160 кількість виконаних листів, звернень, заяв, 
скарг на одного працівника

од. журнали реєстрації вхідних 
документів, заяв, скарг громадян

90

1610160 кількість прийнятих нормативно-правових 
актів на одного працівника

од. журнал реєстрації власних 
розпорядчих документів

6

1610160 витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн звіт по мережі та фінасовий звіт 171,843

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм"
(тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень к п к в к

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проект)'3 Пояснення, що 

характеризують джерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 і з
Усього - - - - - - - - -

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми 

'  Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

(підпис)


