
ВrЛЦЛ МIСТОБУДУВАННЯ ТА АРХIТЕКТУРИконотопськоi Mrcbkoi рАди сумськъi tiвлдстl

нАкАз

вiд 03.02.2020 ЛЬ 1

IПро затвердження .ru..ropriJ
бюджетних програм
на 2020 piK

Вiдповiдно до Закону УкраiЪи ''Про ,.Щержавний бюджет Украiни на2020piK", правиЛ скJIаданНя паспоРтiв бюдж.r""" про|рам мiсцевих бюджетiвта звiтiв про ik виконання, затверджених НаказЬм MiHicTepcTBa фiнансiвУкраiнИ вiд 26,08 .2014 N 836, зареестрованим в MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи|0,09,2014 за N 1104/25881' нак€вУ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд01,10,2010 J\b1147 <Про затвердження Типового перелiку бюджетних програмта результативних пок€вникiв ik виконання для мiсцевих бюджетiв у^галузiuЛержавне 
управлiння", наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Ч*раЙ вiд 27.07.20lIJ\ъ945 <ПрО затвердЖеннЯ Примiрного перелiку результативних пок€вникiвбюджетних про|рам для мiсцевих бюджетiв), нак€ву MiHicTepcTBa фiнансiвУкраiни вiд 20,09.2017 Ns793 uПро затвердження складових програмноiкласифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв> (зi змiнами),

рiшення MicbKoT ради вiд 28.12.2019 uПро бюджет Конотопсъкоi MicbKoiоб'еднаноI територiальноi |ромади Ha2O2Opl*o 1ЗО сесiя, 7 скликання),
НАКАЗУЮ:

затвердити паспорти бюджетних програм вiддiлу мiстобудування тааРХiТеКТУРИ КОНОтопськоi MicbKoi ради "i zo)o piK за кпквк мБ 16101б0 таКIIКВК МБ 161 7З5О,що додаються.

Начальник вiддiлу мiстобудування та
архiтекryри Конотопськоi MicbKoi ради Сергiй ХОЛОДЬОН



здтвЕрдr(Eно
Ншв MiHicTepcTBa фiнмсiв Украiни
26 серпня 2014 роryNе 836
(у реджцii нжазу MiHicTepcTBa фiнмсiв Ухраiни вИ 29 грущя 20 l 8
року }ф l 209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

(нйменувшня шовцого розпорцника Ko.ri" "ioшo бод;Бr-.-
cyMcbkoi областi

ац,w N,/

Паспорт
бюдясетноi програми мiсцевого бюджету на 2020 piK

1. 1600000 Вiддiл мiстобудувапня та архiтекгурш Ковотопськоi MicbKoi радцСумськоiобластi 239983бб
(кол Пготшво

бюдкету) (КОДзаеДРПОУ)

(код Прогршноi масuбi*щii 
"щБЙ" 

ifrfrffiiББffiБ

3. tбlOIб0
(код Прогршвоi шеифiщii

вщаткiв та кредиryвшш
мiсцевоrc бюджеry)

0Iб0
(код Типовоi проФшноi
шшифiкщii вщаткiв та

кредиryвшня мiсцевого бюджиу)
вщаткlв m кредиDъщня
бющЕгу)

ВiддiлмiстобудуваппятаархiтекгурllКопотопськоiмiськоiрадп 
2399S366

01l1

Керiвництво i !,прашiння у вiдповiлнiй сферi у Micтsx
(MicTi Кпсвi), сшuщдх, сшдх, об'tдняних тернторiальних

(код ФункцiоцФьноi шФифiкщii (наймеFувшн, бюджт"оi npo.p*n БЦЙiТiБffi ffi ББ
18534000000

шасифiкщiсю вщажiв tа крштlъмня мiсцевого бюцеry)

4.
Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнув.lнь - l 45з 023,00 гривень, у тому числi загального фонду - l Зg4 72З,00гривень таспецiального фонду - 58 З00,00 гривень.

Пiдстави для виконilння бюджетноi програми: Констиryцiя Украiни, Бюджетний Кодекс Украiни, Закон УкраiЪи ''Про мiсцевесамоврядування в yKpaiЪi", Закон УкраiЪи (Про державниЙ бюджет УкраiЪи Ha2)2)piкu, нЪказ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд26,08,2014 М8Зб кПро деякi питання запровадження програмно-цiльового методу cKJlaдitHHJl та виконання мiсцевих бюджетiв>, наказMiHicTepcTBa фiнансiв Украiъи вiд 20.09.20l7 (зi змiнами) JФ793 <Про затвердження складових програмноi класифiкацii видаткiв таКРеДИТУВаННЯ МiСЦеВИХ бЮДЖеТiВ>, НаКаЗ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 01.10.20l0 Ns l l47 ,,про 
затвердженн_,I типового перелiкубюджетних програм та результативних покiвникiв ik виконання для мiсцевих бюджетiв у гlшузi ''.щержавне управлiння'', рiшення мiськоi

Рали вiд 28,|22019 (39 сесiя, 7 ск,гlикання) кПро бюджет Конотопськоi MicbKoi об'сднаноi ,ep"mpiaлu'oi громади на 2020 piK>

I_{iлi державноi полiтики, на досягненнrI яких спрямована реалfuацй бюджетноi програми

7. Мета бюджетноТ програми
8. Завданнябюджетноiпрограми

керiвництво i управлiнlл у сферi мiстобудування та архiтекгури

ЗдiйснeнняBикoнilBчимиopганамиyмicтм(мicтiК1eвi),
повнов.Dкень у вйповiднiй сферi

9. Напрями використаншI бюджегних KourTiB
гривень

забезпечення
належного

кцiонування
параry ради та ii
иконtlвчого KoMiTery

5.

6.



l0. ПеРеЛiК МiСЦеВИХ / РеГiОНаЛьних програм, що виконуються у складi бюджетноi програми:
(грн)

ll. Результативнi покilзники бюджетноiпрогрilми:

N з/п
Найменування

мiсцевоi / регiона.ltьноi
програми

Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 з 4 5

Усього

N з/п Поктзник Одиниця вимiру .Щжерело iнформацii Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

l 2 4 5 6 7l ]атрат

кiлькiсть штатних
одиниць од. штатний розпис 6 0 6
flпоца
адмiнiстративних
примiщень

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

2 продукту
Кiлькiсть отриманих
листiв, звернень, заяв,
скаDг гDомiuuн

од.
журнал ресстрацiТ

вхиних докуме}пiв,
зiлJlв, скарг п)омадян

550 0 550

од
лJрпФr р9Е9rроцrr

власвих розпорядчlr( з5 0 35

кiлькiсть пiдготовлених
мiстобудiвяих умов та
обмежень забудови
територiТ

од.

Журна.п ресстрацiТ
мiстобулiвних умов та

обмежень забудови
тсрrгорii

25 0 25

Кiлькiсть пiдготовлених
будiвельних паспортiв од.

Журнм реестрацii
булiвельнlо< паспортiв 60 0 60

кiлькiсть наданих
дозволiв на розмiщенrrя
тимчасових споруд

од
Журнал ресстрацii

дозволiв на розмiщенrrя
тимчасових споруд

20 0 20

кйькiсть наданих
дозволiв на розмiщення
зовнiшньоi реклами

од.

Журнал рестрацii заяв
та дозволiв на

розмiщенrrя зовнiшньоi
рекпами

20 0 20

3 еt}ективностi
кiлькiсть виконанлD(

листiв, звернень, змв,
скарг на одного
працiвника

од
журнал ресстрацii

вхiдних докумеrrтiв,
заяв, скарг грмадян

92 0 92

кrлькlсть приинятю(

розпоряджень, рiшень нс

1 працiвника
од

журна.ll рестрацii
власнLD( розпорядчID(

документiв
6 0 6

кiлькiсть пИготовлених
мiстобулiвних умов та
обмежень забудови
територii на l
працiвника

од,

Журнал ресстрацii
мiстобудiвних умов та

обмежонь забудови
терrгорii

4 0 4

кiлькiсть пiдготовленlо<

будiвельних паспортiв
на l працiвника

од.
Журнал реестрацiТ

булiвельних паспортiв l0 0 l0

кiлькiсть наданих
дозволiв на розмiщення
тимчасових споруд на I

працiвника

од.
Журнм ресстрацii

дозволiв на розмiщенrл
тимчасовtо( споруд

з 0 J



I
кiлькiсть наданrD(

дозволiв м розмiщенlя
ювнiшlъоi р€клами на l
працiвниrй

од.

Журнал реестрацii змв
та дозволiв на

розмiщення зовнiшньоТ

рекJIами

J 0 з

серлнi вlтграти на l
штатну одиницю тис.грн. Звiт по мережi та

фiнансовий звiт 2з2454 9717 2з2454
4 якостt

частка задоволенж
]вернень, зirяв, скарг
громадян в загальному
lбсязi

о/о

>lсурнал рсстрацii
вхiдних документiв,
заяв, скарг громадян

100 0 l00

Частка прийнятrо<

розлорядж9нь, рiшень у
загальнiй ii кiлькостi

о/о
журнал реестрацiт

власних розпорядчих
документiв

l00 0 l00

частка пiдготовленlд<

мiстобудiвних умов та
обмежень забудови
територiт ви загальноi
кiлькостi

о/о

Журнал ресстрацiТ
мiстобудiвнlо< умов та

обмежень забудови
тсриторii

l00 0 l00

частка пйготовлених
будiвельних паспортiв
вй загмьнот кiлькостi

уо
Журна.п реестафi

будiвельнlо< паспортiв l00 0 100

частка наданих
цозволiв на рзмiщення
тимчасових споруд ви
rагальноi кiлькостi

уо

Журнал реестрацii
дозволiв на розмiщення

тимчасових споруд
l00 0 100

Частка наданих
дозволiв на розмiщенru
зовнiшньоi реклами вiд
загальнот кiлькостi

о/о

Журнал реестрацii змв
та дозволiв на

розмiщення зовнiшньот

рекJIами

l00 0 l00

3абезпечення цiльового
використання коштiв

о/о Фiнансовий звiт 100 100 l00

Начальник вiддiлу мiстобудування та
архiтектури Конотопськоi мiськоi ради

ПОГО!ЖЕНО:

Начальник фi.
конотопськоi

"оз "

м. п.

С.LХОЛОДЬОН
(iцiцiш/шiцiлц цiтще)

ffi

г/
/|

-ъг-



ЗАТВЕРДl(ЕНО
llшв Мiнimерmа фiншсiв Укрsiffи
26 с€рпш 2014 року 

'Ф 
8]6

(у рqдецi цав9у Мiнiчерmа фiвшсiв Уrgаiяи вй 29 груш 2Ol8
рокуrФ 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий доý/мент
Вiддй мiстобудування та архiтекryри Конотопськоi MicbKoi ради

(нsймqrувшш mrш ро*орщrш@
суплськоi бластi

аrоLад|рN /

Паспорт
бюджетноi програмrr мiсцевого бюджету на 2020 piK

l. 1600000 ВiЛДiЛ МiСТОбудУвапrrя та 8рхiтектурп Кошотопськоi MicbKoi ради
2399836б

бюлжшу)

l610000 ýiмiл мiстобулувапшя тд архiтекгурп Кошотошськоi MicbKoi ралш 239983бб
CyMcbKoi областi

(код Прогршноi шасифiкщii вщаткlв та крциryвшня мlсцеюrc

1бl 7350
(код Прогршноi мФифiщii

вщатхiв та rредиryвшня
мiсцевого бюшету)

(наймекувщвя вйпоsiщ"rшщ;

7350 0443
Розроблення сrем шаш5rвання тв звбудови тершторiй

(код Типовоi прогршяоi (код (D)пщiоцФьноi шrcифiкщii (наймеFувФш бюджflцоi прогреи згiдо з Тuпо"ою про.рш"оБ
шасифiкщiсю вщажiв та крйнryвмня мiсцевого бюджеry)urcифiкщii вщапiв m вrдаftiв m кредит)вщш

крФнцвшш мiсцеюrc бюшеry) бюшеry)

4.
Обсяг бюджетних при3начень / бюджетних асигнувilнь - бl9 000,00 гривень, у тому числi загального фоrду - бl9 000,00 гривень та
спецiаJIьного фонду - 0,00 гривень.

Пiдстави для виконаншI бюджетноi програми: Констиryчiя Украihи, Бюджетний Кодекс УкраiЪи, Закон Украiни ''Про мiсцеве
самоврядування в YKpaiЪi", 3акон УкраiЪи (Про державний бюджет Украiни на 2020 piк>, наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiл
26,08.20l4 J''l!836 <ПРО ДеЯКi ПИТаННЯ ЗапРОВаДженшI прогрalмно-цiльового методу скJIадання та виконання мiсцевих бюджетiв>, наказ
MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 20.09.2017 (зi змiнами) },,lb793 кПро затвердження скпадових програмноi кJlасифiкацii видаткiв та
кредитуваннЯ мiсцевиХ бюджетiв>, наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вlд2'7.07.20ll, ЛЬ945 "Про зtrтвердження Примiрного перелiку
результативних показникiв бюджетних прогрatм дпя мiсцевих бюджетiв за видатками, що не враховуються при визначеннi обсягу
мiжбюджетних трансфертiв, рiшення MicbKoi ради вiд 28. l2.20l9 (39 сесiя, 7 ск;rикання) кПро бюджет КонотопськоТ MicbKoi об'еднаноi
територiальноi громади на2020 piк>, рiшенrrя Конотопськоi MicbKoT ради вiд 04.04.2019 (7 ск,ltикання, 36 сесiя) ''Про затвердження
ПРОГРаМИ ЗабеЗпечення MicTa мiстобулiвною документацiею на 2О18-2О22роки в новiй редакцi1l.

6. Щiлi державноТ полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноi програми

5.

N з/п IIiль лепжавноi пппi,
l Забезпечення MicTa мiстобудiвною документацiею

7, Мета бюджетноi програми: розв'язання проблем розвитку мiстобудiвноi дiяльностi в мiсгi цlляхом забезпеченrrя MicTa8. Завданнябюджетноiпрограми
мiстобудiвною документацiсю

N з/п Завдання

1 ЗабеЗПеЧеННЯ MicTa МiСТОбУДiВНОЮ докУментацiею, забезпечення сталого розвитку мiстобудiвноi дiяльностi в MicTi

9. Напрями використання бюджетних коштiв
гривень

N з/п
Напрями

використання
бюджетних коштiв

Загмьний фонд Спецiа;rьний фонд Усього

l 2 з 4 5

l
3дiйснення розробки
uiстобудiвноi
цокументацiт

бl9000,00 0,00 бl9000,00

Усього бl9000,00 0,00 бl9000.00



10. Перелiк мiсцевих / ргiональнrж проl,рах, що вIоФtц,rотъс, у скrlадi бюлlсетноi програми:
(грн)

ll. Результативнi показники бюджетноiпрограми:

N з/п
Найменуванtlя

uiсцевоi / регiонмьноl
програми

3агаlьrпtй фоrtл Спечiальний фонл Усього

l 2 з 4 5

1

програма
rабезпечення MicTa
иiстобулiвною
цокументацiсю на
20l8-2022 poKll

бl9000,0( 0,0с бl9000,0с

Усього бl9000,0( 0,0с бl9000,0с

N з/п Показник Одиниця вимiру ,Щжерело iнформачii Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

l 2 з 4 5 6
,|

l ]атрат

обсяг видаткiв грн.

рiшення Конотопськоi
MicbKoi рали вй

04.04.201 9 (7 скликання,
36 сесiя) <Про

затвордження Програми
забезпечення MicTa

мiстобулiвною
документацiею на 20l 8-

2022 роки в новiй

редакцiЬ>

бl9000,00 0,00 бl9000,00

2 продукгу

kйbkicTb заходiв
передбачених

програмою

рiшення Конотопськоi
MicbKoi ради (7

скJIикання, 36 сесiя)
кПро затвердження

Програми забезпечення

MicTa мiстбулiвною
документацiею на 20l8-

2022 роки в новiй

редакцii>t

J ефекгивностi
кiлькiсть виконаних
захолiв ппогпами

од Фiнансовий звiт 3 0 з

Середнi витрати на
виконання l заходу

пDограми (проскту)
грн.. Фiнансовий звiт 206333 0 206ззз

4 якостl

частка готовностi
документацii ( в розрiзi
проектiв)

о//о

Акти виконаних робiт та
наданих послуг за

укJIаденими договорами,

фiнансовий звiт

l00 0 l00

Начальник вiлдiлу мiстобулування та
архiтектури Конотопськоi MicbKoi рали

С.I.Холодьон
(iнiчiмйнiчiш, прiзвище)

В.П.Кошевецька
(iнiцiши,/iпiцiм, прiзвнче)

од.

il/\ч
ФЙ*)

0203




