
Іаказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчого комітету Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000____________ Виконавчий комітет Миколаївської міської ради_________________________________
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000____________ Виконавчий комітет Миколаївської міської ради____________________________________________________________________________
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0210180____________ __________ 0133__________ Інша діяльність у сфері державного управління_______________________________________
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 315 639 гривень, у тому числі загального фонду - 315 639 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України зі змінами;
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282-IV зі змінами;
Закон України " Про Державний бюджет України на 2019 р ік " від 23.11.2018 №2629-VIII;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 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";
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;

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;
Рішення ММР "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік" від 21.12.2018 № 49/31, зі змінами від 08.08.2019 №53/15, від 21.11.2019 №56/39

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

№ з/п Цілі державної політики
1 Створення умов для системного діалогу органів місцевого самоврядування з мешканцями міста.
2 Забезпечення належного виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі рішень про стягнення коштів міського бюджету

7. Мета бюджетної програми

Проведення моніторингу громадської думки міста Миколаєва з питань життєдіяльності міста.
Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету, боржником по яких є виконавчий комітет Миколаївської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Проведення моніторингу громадської думки міста Миколаєва з питань життєдіяльності міста
2 Виконання рішень про стягнення заборгованості з виконавчих органів Миколаївської міської ради



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

1 2 3 4 6
1 Проведення моніторингу громадської думки міста Миколаєва з питань життєдіяльності міста 173 000 173 000

2 Виконання рішень про стягнення заборгованості з виконавчих органів Миколаївської міської 
ради 142 639 142 639

Усього 315 639 315 639

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

№ з/п __Наймен^вання місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки 173 000 173 000
2 Програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки 142 639 142 639

Усього 315 639 315 639

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
О диниця

виміру
Д ж ерел о  інф орм ації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

обсяг видатків на проведення моніторингу тис.грн рішення міської ради 173,000 173,000
обсяг видатків на виконання судових рішень про стягнення заборгованості тис.грн рішення міської ради 142,639 142,639

2 продукту
кількість запланованих анкетувань ОД. журнал реєстрації 2 163 2 163
кількість виконаних судових рішень та виконавчих документів ОД. журнал реєстрації 24 24

3 ефективності
середні витрати на проведення одного анкетування грн розрахунок 80 80
середні витрати на один виконавчий документ грн розрахунок 5 943,29 5 943,29

4 якості
динаміка кількості проведених анкетувань порівняно з попереднім роком % розрахунок 3 3
рівень виконання судових рішень та виконавчих документів % розрахунок 100 100

Перший заступник Миколаївського 
міського голови

(підпис)

В. І. Криленко

(ініціали/ініціал, прізвище)

В. Є Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)


