
1. 1300000 03363988

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 1310000 03363988

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1310170 0170   0131 253600000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Закон України Про Державний бюджет України на 2023 рік;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Постанова КМУ від 06.02.2019 №106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших 

заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Наказ Міністерства фінансів України від  20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ", зі змінами;                                                                                                                                                               

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської  територіальної громади на 2023 рік (рішення міської ради від 23.12.2022р. №1339 );                                                                                                                                                                                                                    

Рішення міської ради від 23.12.2022 року №1340  "Про  бюджет Вінницької міської  територіальної громади на 2023 рік" ;                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.      

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 Департамент міського господарства Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб

місцевого самоврядування
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –6956 гривень , у тому числі загального фонду – 6956 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

коштів місцевого бюджету )

"_14__" _лютого_____2023 р. №__02_____ 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2023 рік

Департамент міського господарства Вінницької міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Департамент міського господарства Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника



№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 6 956

0 6 956

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 6 956

0 6 956

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

од. 0 1

од. 0 17

2 продукту

Кількість установ
Мережа штатів і 

континентів
1

середньорічна штатна чисельність посадових осіб місцевого 

самоврядування
Штатний розпис 17

2 4 5

затрат

Забезпечення підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування 

Усього 6 956

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської  територіальної громади на 2023 рік 6 956

2 3

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування 6 956

Усього 6 956

Підвищення кваліфікації працівників департаменту міського господарства відповідно до вимог чинного законодавства з метою вдосконалення та підвищення  фахового рівня знань

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

Забезпечення підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування 

Ціль державної політики

Задоволення потреб органів місцевого самоврядування у високопрофесійних фахівцях і забезпечення умов для підвищення рівня професійної компетентності учасників професійного 

навчання.

7. Мета бюджетної програми



од. 0 3

3

грн. 0 2319

4

відс. 0 18

(підпис)

(підпис)

Директор департаменту міського господарства Вінницької міської ради
Віталій МІСЕЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради
Наталія ЛУЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

"_______" __________________ 2023 р.

якості

Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту Розрахунок 18

ефективності

Витрати на одну посадову особу, що підвищить кваліфікацію Розрахунок 2319

Середньорічна кількість посадових осіб, які пройдуть 

перепідготовку та підвищення кваліфікації
План 3


