
ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

' ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Управління комунального майна Миколаївської 
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 3100000 _________________________ Управління комунального майна Миколаївської м іської ради_________________________  _______ 22440076
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

2. 3110000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

3. 3110180 __________0180________
(код Програмної (код Типової програмної

класифікації видатків класифікації видатків та
та кредитування . кредитування місцевого

місцевого бюджету) бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 000 гривень, у тому числі загального фонду - 5 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР;
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;
3.Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 №1082-ІХ;
4.Закон України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" (реєстр.№4100 від 15.09.2020), який розглянутий та прийнятий у першому читанні Верховною Радою України 5 листопада ц.р.;
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки";
6. Лист Міністерства фінансів України від 18.09.2020 №05110-14-6/28827 "Про схвалення Урядом проекту Державного бюджету України на 2021 рік” ;
7.Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР;
8.Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845 7."Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевого бюджетів або боржників"
9 Програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки 
10. Рішення ММР "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 №2/32

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

№ з/п __Цігпде£жавної політики

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

0133
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Інша д іяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

14549000000
(код бюджету)

Управління комунального майна Миколаївської м іської ради 22440076
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)



7.
забезпечення належного виконання грошових зобов’язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів міського бюджету, боржником по яких є управління комунального майна 
Миколаївської міської ради

Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

|№ з/п Завдання
і і Виконання судових 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 судових рішень про стягнення заборгованості 5 000 5 000

Усього 5 000 5 000

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 про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки ТооТ 5 000

Усього 5 000 5 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п П оказники
О диниця

ВИМ ІРУ
Д ж ерел о  ін ф о р м а ц ії Загальний фонд Спеціальний фонд У сьо го

1 2 3 4 5 6 7
ї затрат

обсяг видатків на виконання судових рішень про стягнення заборгованості грн. кошторис 5 оооі 5 000
2 продукту

кількість виконаних судових рішень та виконавчих документів од. журнал реєстрації 2 2
■ з ефективності

середні витрату на один виконавчий документ ГВ У . розра^уйбк / 2 5001 2 500
4 якості /

рівень виконання судових рішень та виконавчих документів ^ Відс. ^ ^озрахуибк ю о | 100

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:
& '* *■ <-'у£'Л -о ?'

Директор департаменту фінансів 
Миколаївської міської радиІ у я ІІІІ Му 111 ° * Іа«ій\к ш  р Ш ж а ї1 ’
Дата п о го д ж е н н я  , ; ;

Жо.

ТпіД П

(підпис)

\С. Мкртчян

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)


