
ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Наказ

від "_____"

1.

2.

3.

                                (найменування бюджетної програми)

4.

5.

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

Підстави для виконання бюджетної програми:

(найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)  (код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об'єднаних територіальних громадах 2536000000

Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 

бюджетів", зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 

місцевих бюджетів», зі змінами Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018р. №908.

Рішення Вінницької міської ради від 27.12.2019 року №2077 «Про  бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», зі змінами;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Рішення Вінницької міської ради від 24.06.2016р. №306 "Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів,фінансової підтримки 

(дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2017-2020р." зі змінами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(КТПКВК МБ) (код бюджету)

1610160 0111    

(КФКВК)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань  -   6 428 145 гривень, у тому числі загального фонду -  6 366 645 гривень та спеціального 

фонду -      61 500 гривень

(КТПКВК МБ)

(код за ЄДРПОУ)

Департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1600000

1610000

____________________ 2020 року №

(КТПКВК МБ)

41029864

Департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради 41029864

                                  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                            

Департаменту архітектури та містобудування Вінницької міської ради 



6.

7.

8. Завдання бюджетної програми:

9.Напрям використання бюджетних коштів

3

6 366 645

6 366 645

10.

11.

3 4

Здійснення департаментом архітектури та містобудування наданих законодавством  повноважень у сфері архітектури та містобудування

од. Штатний розпис

од. Штатний розпис

Усього

6

Завдання

Здійснення департаментом  наданих законодавством  повноважень у сфері архітектури та містобудування

Напрями використання бюджетних коштіів

Здійснення департаментом  наданих законодавством  повноважень у 

сфері архітектури та містобудування

2 4 5

Показники
Одниця 

виміру

2 продукту

20

1

1 Кількість штатних одиниць, з них: 20

20202 Посадові особи

Усього

71 2 5

затрат

Джерело 

інформації

1 3

Найменування місцевої / регіональної програми

61 500 6 428 145

1

4

Загальний фонд Спеціальний фонд№ з/п

спеціальний фонд Разом

(грн) 

спеціальний фонд

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

Усього 33 808 33 808

6 428 145

Цілі державної політики,на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

Ціль державної політики

Забезпечення державної політики у сфері  сфері містобудування та архітектури  щодо керівництва, управління та контролю

(грн) 

Усього

№ з/п

61 500

1

1

Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, 

фінансової підтримки (дотаціі) комунальними підприємствам засобів масової інформації 

у 2017-2020р.

33 808 33 808

№ з/п

Результативні показники бюджетної програми

загальний 

фонд

Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері архітектури та містобудування

№ з/п

1

1

5

загальний фонд



од.

Дані 

електронного 

документообігу 

Docs Vision

од.

од.
Протоколи 

засідань сесій 

міської ради

од.

Протоколи 

засідань 

виконавчого 

комітету міської 

ради

од.

Картка 

реєстрації 

розпоряджень 

міського голови

тис. грн.
Розрахунковий 

показник

од.
Розрахунковий 

показник

од.
Розрахунковий 

показник

од.
Розрахунковий 

показник

од.
Розрахунковий 

показник

од.
Розрахунковий 

показник

"_____" _______________р.

М.П.

Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за 

поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в 

тому числі:

1

Розпорядження міського голови

4

5 21

1

1

3

Розпорядження міського голови

2 467

6

26

Рішення виконавчого комітету міської ради

4

1

Кількість опрацьованих  листів, звернень,заяв,скарг на одного 

працівника (посадову особу)

23

318332

3 Рішення міської ради

Рішення виконавчого комітету міської ради 403

Кількість отриманих листів, звернень,заяв,скарг

21

467

Рішення міської ради 1

26

403

15

3075

1

23

15

321407

5

3

Витрати на утримання однієї штатної одиниці

ефективності

9349

4442
Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за 

поданням департаменту, в тому числі:
444

9349

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту архітектури та містобудування Вінницької міської ради

Н.Д. Луценко 

Я.О.Маховський

ПОГОДЖЕНО:


