
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу 
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ від 18.01.2019 № 4-ОС

Управління  реєстраційних  повноважень  та  ведення
реєстру  територіальної  громади  Краматорської  міської
ради                                                                                           .  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ 

Фінансове управління Краматорської міської ради              .  
(найменування місцевого фінансового органу) 

_________________ № ______

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. _____33_______
(КТПКВК МБ)

Управління реєстраційних повноважень та 
ведення реєстру територіальної громади 
Краматорської міської ради                         .  

(найменування головного розпорядника)
2. ______33______

(КТПКВК МБ)
Управління реєстраційних повноважень та 
ведення реєстру територіальної громади 
Краматорської міської ради                         .  

(найменування відповідального виконавця)
3. __3310160_____

(КТПКВК МБ)
______________

(КФКВК)
Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах ( місті Києві ), селищах, 
селах, об’єднаних територіальних 
громадах                                                        .     

 (найменування бюджетної програми)



4.  Обсяг  бюджетних  призначень  /  бюджетних  асигнувань  –  6     460,650   гривень,  у  тому  числі  загального  фонду  –  6     460,650   гривень  та
спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:  Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Бюджетний кодекс
України, Постанова КМУ №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів
прокуратури, суддів та інших органів, Закон України «Про Державний бюджет на 2019 рік», рішення міської ради від 20.12.2018 № 48/  VII  -  
638 «Про міський бюджет на 2019 рік»                                                                                                                                                                           .  

6.  Мета  бюджетної  програми:  Керівництво  і  управління  у  відповідній  сфері  у  містах  (  місті  Києві  ),  селищах,  селах,  об’єднаних
територіальних громадах                                                                                                                                                                                                  .  

7. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п Напрями використання 
бюджетних коштів

Загальний 
фонд

Спеціальний

фонд

у тому числі 
бюджет
розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6
1 Оплата праці 4 912 750 4 912 750
2 Нарахування на оплату 

праці
1 080 810 1 080 810

3 Інші видатки 296 850 296 850
4 Оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв
170 240 170 240

Усього 6 460 650 6 460 650

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми:



№ 
з/п

Показник Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Кількість штатних одиниць одиниць штатний розпис 29 29
2 продукту

Кількість отриманих:
листів шт.

Журнал реєстрації 
документів, щомісячні 
звіти

3 740 3 740
повідомлень шт. 2 408 2 408
заяв шт. 59 197 59 197
реєстраційних справ шт. 3 883 3 883
довідок шт. 21 238 21 238
Кількість прийнятих нормативно-правових 
актів

шт. Журнал реєстрації 
наказів

241 241

3 ефективності
Кількість виконано:
листів шт.

розрахунок

129 129
повідомлень шт. 83 83
заяв шт. 2041 2041
реєстраційних справ шт. 134 134
довідок шт. 732 732
Кількість прийнятих нормативно-правових 
актів на одного працівника

шт. 8 8

Витрати на одиницю продукту грн. 2,462 2,462
Витрати на утримання однієї штатн. одиниці тис. грн. 222,781 222,781

4 якості

Начальник  управління  реєстраційних  повноважень  та
ведення реєстру територіальної   громади Краматорської
міської ради

_______________________ 
(підпис)

            К.В.Куцен           .   
              (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник  фінансового  управління  Краматорської
міської ради

_______________________    
 (підпис)

     
              О.М.Саєнко             .  
                 (ініціали та прізвище)


