
УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ФОНД КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА 
НАКАЗ

від 05 лютого 2020 року № 01-06/33

Про затвердження паспортів '
бюджетних програм місцевого 
бюджету на 2020 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 
“Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів” зі змінами та згідно з рішенням Чернігівської 
міської ради від 28.11.2019 № 48/VII-25 “Про міський бюджет на 2020 рік” зі 
змінами і доповненнями (49/VII-14), наказую:

Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік 
фонду комунального майна Чернігівської міської ради:

КПКВКМБ Найменування програми
3110160 “Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах”

3110180 “Інша діяльність у сфері державного управління”

Голова фонду О. Ю. Єпінін



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ фонду комунального майна 
Чернігівської міської ради

OS', OJ2, № о/ - о&Хзз

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

3100000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

3110000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Фонд комунального майна Чернігівської міської ради 
(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)

14227121
(код за ЄДРПОУ)

Фонд комунального майна Чернігівської міської ради 
(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)

14227121
(код за ЄДРПОУ)

3110160

(код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету)

0160 0111

(код Типової 
програмної 
класифікації 

видатків 
та кредитування 

місцевого 
бюджету)

(код
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах селах об'єднаних територіальних громадах 

(найменування 
бюджетної 

програми згідно 
з Типовою 

програмною 
класифікацією 

видатків та 
кредитування 

місцевого 
бюджету)

7410100000 
(код бюджету)



4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3920862 гривень, у тому числі загального фонду 3893862 гривень та 
спеціального фонду 27000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996 (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 
08.07.2010 (зі змінами), Закон України “Про державний бюджет України на 2020 рік”, Закон України “Про місцеве самоврядування в 
Україні” зі змінами від 21 травня 1997 року №280/97-ВР, постанова Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про 
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших 
органів” зі змінами, наказ Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року № 77 “Про умови оплати праці робітників, зайнятих 
обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших 
органів” зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів” зі змінами, рішення Чернігівської міської ради від 28 листопада 2019 року № 48/VII- 
25 “Про міський бюджет на 2020 рік” зі змінами і доповненнями (№ 49/VII-14).

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

№ з/п Ціль державної політики
1 . Забезпечення реалізації законодавчих 

територіальної громади м. Чернігова
вимог та повноважень у сфері управління, приватизації та оренди комунальної власності

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації законодавчих вимог та повноважень у сфері управління, приватизації та оренди 
комунальної власності територіальної громади м. Чернігова

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1. Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1. Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері 

комунальної власності
3893862 3893862

2. Придбання обладнання та предметів довгострокового 
користування

27000 27000

Усього 3893862 27000 3920862

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

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№
і з/п <

Показники
п

Одиниця виміру Джерело
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд і Усього

1 2 3 4 1 5 6 7
1 \ Завдання 1 1 1 1
5 ...................... :
і ;;

1
1
1 \

Забезпечення виконання наданих 
законодавством повноважень у 
сфері комунальної власності у 
м. Чернігові



1 затрат

Обсяг видатків на утримання 
установи

грн. Кошторис 3893862 3893862

Кількість штатних одиниць 
(у тому числі 3 чоловіків)

од. Штатний розпис 14 14

Площа адміністративних 
приміщень

кв. м Інвентарна справа 197,7
1

197,7

2 1продукту ; іі )

Кількість отриманих листів, 
доручень, звернень, заяв, скарг

ОД. Програма
реєстрації вхідної | 

документації

1400 1400

Кількість прийнятих нормативно- 
правових актів (накази, рішення, 
(розпорядження)

од. Книга реєстрації 230 230

3 (ефективності

1
Кількість підготовлених 
нормативно-правових актів на 
одного працівника

ОД. Розрахунок 16
і і 
1 1

16

Витрати на утримання однієї 
штатної одиниці

грн. Звітність, кошторис 278133
*

278133

і ... 4
\
ЯКОСТІ

Відсоток прийнятих нормативно- 
правових актів у загальної 
кількості підготовлених % Розрахунок 100

1

і

і

Відсоток вчасно виконаних 
доручень, листів, звернень, заяв, 
скарг у їх загальній кількості

1

1

.............. % ......... Розрахунок 100

... Завдання 2 1 и



.... 1

Придбання обладнання та 
предметів довгострокового 
користування

і

і
і . !

затрат
.................. ■ ............... і

Придбання обладнання та 
предметів довгострокового 
користування

грн. Кошторис 27000 27000
1

2 продукту і 1

[Кількість придбаного обладнання 
та предметів довгострокового 
користування

од. Звітність
1 ; )

2 2

о
3 ефективності

Середні витрати на придбання 
одиниці обладнання та предметів 
довгострокового користування у 
загальній кількості запланованих

грн. Розрахунок 13500 13500

4 [якості і;\ 1 1.. j

1j

[Відсоток придбання обладнання у 
нагальній кількості запланованих

% Розрахунок 100 1
1

Г олова фонду комунального майна 
Чернігівської міської ради

Фінансове урравліннф Чернігівської міської ради 
Начальник фінансового управління 
Чернігівській міської ради

й Ш 2 (Ю ^  /  2020 рік

О. Ю. Єпінін
(ініціали/ініціал, прізвище)

О. Ю. Лисенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

М. П.


