
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
Департаменту внутрішнього фінансового контролю, 
нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради 
від О і .  О / ,________2021р. № 0<?/ О і Г

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 3800000
(код Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету)

2. 3810000
(код Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету)

3. 3816020
(код Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету)

Департамент внутрішнього ф інансового контролю, нагляду та протидії корупції М иколаївської місько? ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департамент внутрішнього ф інансового контролю, нагляду та протидй корупції Миколаївської м іської ради
(найменування відповідального виконавця)

________ 6020_________
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

________ 0620_________
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Забезпечення функціонування підприємств, установ 
та організацій, що виробляють, виконують та/або 
надають житлово-комунальні послуги______________

(найменування бюджетної програми згідно з Тиловою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 198 022 гривень, у  тому числі загального фонду - 1 198 022 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

41210506
(код за ЄДРПОУ)

41210506
(код за ЄДРПОУ)

14549000000
(код бюджету)

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної ради України зі змінами;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №4282-\/І зі змінами;
Закон України від 15.12.2021 №1082-ІХ "Про Державний бюджет України на 2021 рік";;
Рішення сесії Миколаївської міської ради від 07.07.2011 №7/13 "Про організацію розміщення та роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг на території' м.Миколаєва" зі змінами; 
Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 №56/62 "Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки"; 
Рішення міської ради від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік” .

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

№ з/п Цілі державної політики 1
1 Забезпечення реалізації політики міської ради у сфері благоустрою міста Миколаєва І



7. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперебійної роботи об’єктів житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

|№  з/п Завдання 1
І 1 Знесення самовільно встановлених МАФ |

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 6
1 Знесення самовільно встановлених МАФ 1 198 022 1 198 022

Усього 1 198 022 1 198 022

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

№ з/п Найменування м ісцевої /  регіональної програми Загальний фонд Спеціальний Фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки 1 198 022 1 198 022

Усього 1 198 022 1 198 022

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з /п П о казни ки
О д и ни ця

ВИМІРУ
Д ж е р е л о  ін ф о р м а ц ії Загальний фонд Спеціальний фонд У с ь о го

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ ( тис.грн. |кошторис | 1 198,0221 ‘  | 1 198,022
2 продукту

кількість знесення самовільно встановлених МАФ од.

акт обстеження, протоколи комісії з 
питань упорядкування розміщення 
об'єктів торгівлі та сфери послуг на 
території міста Миколаєва

118 118

3 ефективності
середні витрати на знесення одої одиниці самовільно встановлених МАФ | грн! [розрахунок | 1 0 152,73| | 10152,73

4 ЯКОСТІ
темп зростання вартості знесення 1 од. самовільно встановлених МАФ 
порівняно з попереднім роком відс. розрахунок 1,692 1,692

Керівник

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів 
і Миколаївської міської ради

Д£та лргодження
Ч & ї*  -'4 02Зі'- */ У /

п л ї  '-і "■''-у / . /  і  і

А.В. ЄРМОЛАЄВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

В. Є. СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)


