
Ч Е Р Н І  Г І В С Ь К А М І С Ь К А  Р А Д А  
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА

НАКАЗ
11 ” січня 2020 №  0 2  - р

Про затвердження паспорта 
бюджетної програм місцевого 
бюджету на 2020 рік

Відповідно до наказу М іністерства фінансів України від 26.08.2014 року 
№ 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/УП-25 “Про міський бюджет 
м. Чернігова на 2020 рік”, зі змінами № 49/ V II-14

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету 

на 2020 рік:____________________________ ________________________________________

2. Призначити Сахуту Тамару М ихайлівну, головного бухгалтера 
управління економічного розвитку міста міської ради відповідальною особою за 
складання паспортів бюджетних програм.

3. Призначити Картак Ю лію Миколаївну -  головного спеціаліста відділу 
енергоефективності управління економічного розвитку міста міської ради 
відповідальною особою за результативні показники бюджетної програми у 
розрізі підпрограм і завдань КПКВКМ Б 2710160 “Керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах” .

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Заступник начальника управління -  
начальник відділу економіки підприємств 
комунальної власності та цінової політики

КПКВКМ Б Найменування програми

2710160

“Керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах”_____________

управління економічного розвитку міста 
міської ради



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 
року №1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ/ розпорядчий документ
Управління економічного розвитку міста 
Чернігівської міської ради

Наказ від 11.01.2020 р. №2-р

2700000
(код Програмної класифікації видатків 
та кредитування місцевого бюджету)

2710000
(код Програмної класифікації видатків 
та кредитування місцевого бюджету)

2710160

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника 

, коштів місцевого бюджету)

Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, ройонної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 

0160 0111 сільської рад

24837292
(код за ЄДРПОУ)

24837292
(код за ЄДРПОУ)

7410100000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 924 034 гривень, у тому числі загального фонду -

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

З 924 034 гривень та спеціального фонду -

(код бюджету)

гривень

Підстави для виконання бюджетної програми:
1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;
2. Бюджетний кодекс України ( Закон від 08.07.2010 № 2456Л/І);
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;
4. Рішення міської ради від 28 листопада 2019 року № 48Л/ІІ-25 "Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік"; зі змінами № 49Л/ІІ-14;
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05. 2017 №353 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (змінами та доповненнями)";
6. Наказ М іністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть 
здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"
7 Наказ М іністерства фінансів України від 06.06.2012 р. № 687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";
8 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання,
здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм"
9. Наказ Міністерства фінансів України від від 20 вересня 2017 року № 793" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
10. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"



6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку, цінової політики, розвитку підприємництва та енергоефективності

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у м. Чернігові, створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності, м. Чернігові, зменшення обсягів використання паливно- 
енергетичних ресурсів, забезпечення зацікавленості підприємств, організацій та громадян в енергозбереженні, впровадженні енергозберігаючих технологій.___________________________

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій м. Чернігова

9. Напрями використання бюджетних коштів
(гри)

№ з /п . Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1 Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері економіки та 
інвестицій м. Чернігові

3 924 034 0 3 924 034

2 0 0 0
Усього 3 924 034 0 3 924 034

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми загальний фонд спеціальний фонд усього

1 5 4 5
0 0 0

Усього 0 0 0

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показник Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд У с ь о го

1 2 3 4 5 6 7
Завдання

1 Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій м. Чернігові
1. з а т р а т

1.1. обсяг видатків на утримання установи грн. кошторис 3 924 034 0 3 924 034
1.2. кількість штатних одиниць, в т. ч. осіб штатний розпис 15,0 0 15,0
1.3. - чоловічої статі осіб штатний розпис 1,0 0 1,0
1.4. - ж іночої статі осіб штатний розпис 14,0 0 14.0
1.5. площа адміністративних приміщень кв.м. договір оренди 174.7 0 174.7
2. п р о д у к т у

2.1.
кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідних 
документів)

од. журнал реєстрації 1 000 0 1000
2.2. кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів од. журнал реєстрації 67 0 67
3. е ф е кти в н о с т і

3.1. витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. розрахунок 261 602 0 261602
3.2. витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі грн. розрахунок 17 440 0 17 440



3.3.

витрати на утримання штатних одиниць ж іночої статі грн. розрахунок 244 162
244 162

3.4.
кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг (вхідних 
документів") на одного працівника

од. розрахунок 66 0 66

3.5.
кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів на одного 
поаш вника

од. розрахунок 0 0 0

4 я к о с т і

4.1.
відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у 
їх загальній кількості

% розрахунок 100 0 100

4.2.
відсоток проведених засідань, нарад, оргкомітетів % розрахунок 100 0 100

В. П. Ярещенко 
(ініціали та прізвище)

О. Ю. Лисенко 
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника уп, 
підприємств комунапь 
управління еконбцл}чн.р, 
ради

я-начальник відділу економіки 
і т$ Ці/нової політики 

у міста Чернігівської міської

\ к | т  \
Начальник фінансового управління Чернігівської мюькдіС;р$ди

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовове у п р а в л ін ь  М врнїгівськош іської ради 1/
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Дата погодження 
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