
ЗАТВЕРДЖЕНО: 

від "______"

1.

2.

3.

                                (найменування бюджетної програми)

4.

5.

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого 

самоврядування

41029864

(код за ЄДРПОУ)

Департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41029864

(код за ЄДРПОУ)

Департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)

Наказ

     Департаменту архітектури та містобудування Вінницької міської ради

(КТПКВК МБ)

(КТПКВК МБ)

_________________   2020 року №

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1600000

1610170 0131    

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 408 гривень, у тому числі загального фонду - 46 408 гривень та спеціального фонду -  0 

гривень

Підстави для виконання бюджетної програми:

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.

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження  Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для 

місцевих бюджетів за видатками,що можуть здійснитись з усіх місцевих бюджетів", зі змінами;

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

Програма соціально-економічного розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2020 рік, затверджена рішенням Вінницької міської ради від 

27.12.2019 року №2076.

1610000

2536000000

(код бюджету)(КТПКВК МБ) (КФКВК)

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836



6.

7.

8. Завдання бюджетної програми:

9. Напрям використання бюджетних коштів

3

46 408

46 408

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

11. Результативні показники бюджетної програми

3 4

од.
Мережа штатів і 

контингентів

Програма соціально-економічного розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний 

рік

Мета бюджетної програми
Забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

1

загальний фонд

46 408

1

2

спеціальний фонд

46 408

Разом

Ціль державної політики

Задоволення потреб органів місцевого самоврядування у високопрофесійних фахівцях і забезпечення умов для підвищення 

рівня професійної компетентності учасників професійного навчання.

1

Усього

46 408

46 408

(грн) 

46 408

1

загальний фонд№ з/п спеціальний фонд

№ з/п

1

5

Цілі державної політики,на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми

4

Завдання

1
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб 

місцевого самоврядування

Усього 46 408

Усього

Усього

5 6

Показники

1 Кількість установ

1 3 4

1

затрат

Забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування1

Напрями використання бюджетних коштіів

(грн) 

Одниця 

виміру

5

№ з/п

Джерело 

інформації
Загальний фонд

Спеціальний 

фонд
№ з/п

72



од. Штатний розпис

осіб План

    грн. Розрахунок

% Розрахунок

од. Розрахунковий 

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради

"___"________________р.

М.П.

Директор департаменту архітектури та містобудування Вінницької міської ради Я.О.  Маховський

Н.Д.  Луценко

2

1
Середньорічне число посадових осіб місцевого 

самоврядування
20

12

20

12

продукту

60

3 867

якості4

ефективності3

1
Середньорічна кількість посадових осіб, які пройдуть 

перепідготовку та підвищення кваліфікації

3 867Витрати на одну посадову особу, що підвищить кваліфікацію

Відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про 

освіту

1

1 60


