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бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

і.

2.

3.

4.

5.

3100000__________  Управління комунального майна Миколаївської міської ради______________________________________
(код) (найменування головного розпорядника)

3110000__________  Управління комунального майна Миколаївської міської ради______________________________________
(код)

3110160 0111
(код) (КФКВК)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

Підстави для виконання бюджетної програми

(найменування відповідального виконавця)

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

4 856 708 гривень, у тому числі загального фонду - 4 591 708 гривень та спеціального фонду - 265 000 гривень
V

1 .Конституція України.
2.Бюджетний кодекс України.
З.Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування".
4.3акон України "Про державний бюджет на 2019 рік".
5.Закон України "Про бухгалтерський облік та звітність в Україні” .
6. Наказ Міністерства фінансів України "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління".
7. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 №Пимірний перелік результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при вищзначенні 
обсягу міжбюджетних трансфертів" (зі змінами).
8. Рішення ММР від 21.12.2018 №49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік".
9. Рішення ММР від 08.08.2019 № 53/15 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 №49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік".
10. Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки.

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

№ з/п Цілі державної політики

і Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення управління комунальним майном, збалансованого економічного та соціального розвитку, шляхом виконання відповідних місцевих програм.

7. Мета бюджетної програми______________________________________

Керівництво і управління у сфері використання та розвитку комунальної власності



8. Завдання бюджетної програми

|№ з/п . V, Завдання

1 Здійснення управлінням комунального майна наданих законодавством повноважень у сфері керівництва і управління комунальним майном

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень .

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

Т 2 3 4 6

1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері використання та розвитку 
комунальної власності

4 591 708,00 4 591 708,00
1»

2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування 265 000,00 265 000,00

Усього 4 591 708,00 265 000,00 4  856 708,00

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
Т Т~ 3 1 5
1 Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки 22 950,00 265 000,00 287 950,00

Усього 22 950,00 265 000,00 287 950,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця

В И М І Р У
Д ж ерело інф орм ації Загальний фонд* Спеціальний фонд Усього

т 7~ 3 1 5 5 7
1 затрат

Кількість штатних одиниць шт.од штатний розпис 19 19
обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування тис.грн кошторис 265,000 265,000

2 продукту

Кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг ОД.
журнал реєстрації вхідної 
кореспонденції

6 500 * 6 500

Кількість прийнятих нормативно-правових актів од.
журнал реєстрації вхідної 
кореспонденції

2 150 2 150

кількість обладнання, що планується придбати ОД. розрахунок до кошторису 21 21
3 ефективності

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од. розрахунок 342,106 342,106
Кількість прийнятих нормативно-правових актів ОД. розрахунок 113,158 113,158
витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн розрахунок 241,669 241,669
середні витрати на одиницю придбаного обладнання тис.грн розрахунок 12,619 12,619

4 Я К О С Т І

_______ іііЙ І.

Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в 
експлуатацію придбаного обладнання __— -—

тистрн розрахунок 0 0 0

В. о. начальника управління
М : [
Ш  */£§* к

В.о.директора департаменту фінансів 
Миколаївської міської ради

• *Ч'  / г г і02злі\ * Ж /

В.М.Богданов

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В.Горячка

(підпис)' (ініціали/ініціал, прізвище)



аказ Міністерства фінансів^К| 
(у редакції наказу Міністр 
від 29.12.2018 року

ЗАТВЕРДЖЕНО 
№836

ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Наказ / розпорядчий
Управління комунальні 
міської ради

від

(найменування головного рої 

(найменування головного розпорядник;

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3100000 Управління комунального майна Миколаївської міської ради
(код)

2. 3110000

(найменування головного розпорядника)

Управління комунального майна Миколаївської міської ради
(код)

3. 3110180 0133

(найменування відповідального виконавця) 

Інша діяльність у сфері державного управління_________________
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 092 гривень, у тому числі загального фонду - 1 092 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України від 28 червня 1996 V сесія Верховної Ради України зі змінами;
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №4282-І\/ зі змінами;
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 №2926-\/ІІІ;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів 
бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";
5. Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки. Рішення ММР від 05.04.16 №4/14, зі змінами від 21.12.2018 №49/27;
6. Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки від 21.12.2018 №49/29;
7. Рішення ММР "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік" від 21.12.2018 №49/31.
8. Рішення ММР "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 №49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік" від 08.08.2019 №53/15.

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

|№ з/п Цілі державної політики
І 1 Забезпечення діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування по виконанню власних та делегованих повноважень
7. Мета бюджетної програми ч

Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету, боржником якого є управління комунального майна Миколаївської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

І№ з/п Завдання
І 1 Виконання рішень про стягнення заборгованості з управління комунального майна Миколаївської міської ради



9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 6

1 Виконання рішень про стягнення заборгованості з управління комунального майна 
Миколаївської міської ради 1 092,00 1 092,00

Усього 1 092,00 1 092,00

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

№ з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1 Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 
роки 1 092,00 1 092,00

Усього 1 092,00 1 092,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
ВИМІРУ

Д жерело інф ормації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

обсяг видатків на виконання судових рішень про стягнення заборгованості | тис.грн | кошторис | 1,0921 | 1,092
2 продукту

ї 'Уа 'Ь
'кйьщр.ть/вйкп!іцних судових рішень та виконавчих документів од.

журнал реєстрації вхідної 
кореспонденції 2 2

/ г ^ 3 еф.бктйвнрутї'4 > \
£єгредШ'ві^рщи1^Хщин виконавчий документ | грн [розрахунок | 5461 | 546

4 ЯКОСТІ
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В.М.Богданов

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В.Ґорячка

(ініціали/ініціал, прізвище)


