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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Фінансове управління Креімнської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

 від 05 червня 2020 року №___35

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 3700000
(код І Ірограмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Фінансове управління Креімнської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)

2. 3710000 Фінансове управління Креімнської районної державної адміністрації
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету)

3. 3710180 0180 0133 Інша діяльність у сфері
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Типової 
програмної 
класифікації 

видатків 
та кредитування 

місцевого 
бюджету)

(код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету)

державного управління 
(найменування 

бюджетної 
програми згідно 

з Типовою 
програмною 

класифікацією 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету)

02312086
(код за ЄДРПОУ)

02312086
(код за ЄДРПОУ)

4421600000
(код бюджету)



4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 7 620 гривень, у тому числі загального фонду 7 620 гривень та спеціального фонду 0,00 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 
26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), 
рішення сесії Кремінської районної ради «Про Кремінський районний бюджет на 2020 рік»

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

№ з/п _________________ Ціль державної політики______________________________________________
Забезпечення роботи ЛІС «Місцеві бюджети» з доступом до неї всіх учасників бюджетного процесу та забезпечення моніторингу 
виконання місцевих бюджетів

7. Мста бюджетної програми: Забезпечення роботи комп’ютерної інформаційно-аналітичної системи ЛІС «Місцеві бюджети».

8. Завдання бюджетної програми

______________________________________________ Завдання____________________________________________________
Забезпечення роботи ЛІС «Місцеві бюджети» з доступом до неї всіх учасників бюджетного процесу та забезпечення моніторингу 
виконання місцевих бюджетів

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Витрати на зв’язок (ВПМ) 4320 0 4320
2 Витрати на оновлення ліцензії 3300 0 3300

Усього 7620 7620

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

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Програма соціально-економічного та культурного 

розвитку Кремінського району на 2020 рік _
7620 0 7620



11. Результативні показники бюджетної програми

Усього 7620 0 7620

Начальник фінансового управління

№ 
з/п

Показники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Кількість штатних одиниць осіб штатний розпис 12 0 12
Обсяг витрат на зв’язок (ВПМ) грн. кошторис 4320 0 4320
Обсяг витрат па оновлення ліцензії гри. кошторис 3300 0 3300

2 продукту
Кількість наданих довідок про зміни до 

річного розпису
шт. внутрішній контроль 435 0 435

Кількість оновлених ліцензій шт. внутрішній контроль 1 0 1
3 ефективності

Кількість наданих довідок про зміни до 
річного розпису па 1 працівника

шт. внутрішній контроль 36 0 36

Середні виграти на оновлення ліцензії грн. внутрішній контроль 3300 0 3300
4 якості

Частка проведених довідок в загальній 
кількості виданих

відс. внутрішній контроль 100 0 100

Рівень забезпечення роботи 
комп’ютерної інформаційно-аналітичної 
системи АІС «Місцеві бюджети»

відс. внутрішній контроль 100 0 100

Рівень обслуговування зв’язку (ВПМ) відс. внутрішній контроль 100 0 100

Я.В. Вашечко 
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
//^ і XФінансове управління Кремінської районної державної адміністрації

Начальник фінансового управління
Г ■

Дата погодження

Я.В. Вашечко 
(ініціали/ініціал, прізвище)


