
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

6.

N 

з/

п
1

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1 0100000 Помічнянська міська рада

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови Помічнянської міської ради 

від  15.01.2020 року № 23-р 

ПАСПОРТ

2. 0110000 Помічнянська міська рада

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0110170 0131 Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

(КПКВК МБ) (КФКВК)
1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 26000,00 гривень,у тому числі загального фонду- 26000,00 гривень та спеціального фонду- гривень

7. Мета бюджетної програми:
Оновлення та набуття умінь, знань, навичок і здатності виконувати завдання та обов'язки, необхідні для провадження 

професійної діяльності на службі в органах місцевого самоврядування

8. Завдання бюджетної програми: 

N з/п Завдання

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Бюджетний кодекс України;

закон України "Про добровільне об'єднання територіальних громад";

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997;

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів від 26.08.2014 № 836;

Рішення  міської ради “Про Помічнянський міський бюджет на 2020 рік” від 21.12.2019 №797

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

1 Забезпеченя підвищення кваліфікації депутатів міської ради та посадових осіб місцевого самоврядування

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)



N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі бюджет 

розвитку
Усього

1
Забезпеченя підвищення кваліфікації депутатів міської ради та 

посадових осіб місцевого самоврядування
26000,00 0,00 26000,00

1 2 3 4 5 6

Усього 26000,00 0,00 0,00 26000,00

0,00

1 2 3 4

0,00 0,00

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

(грн.)

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

Усього 0,00 0,00 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

кількість посадових осіб місцевого самоврядування, 

кількість депутатів міської ради

осіб Штатний розпис на 

01.01.2020 року
55,00 55,00

Завдання 1 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Помічнянської міської ради

1.1 Затрат

кількість осіб, що підвищують кваліфікацію

шт. інформація про потребу у 

підвищенні кваліфікації на 

2020 рік

35

35

1.2 Продукту

Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 особи грн. розрахунок
742,85

742,85

1.3 Ефективності

Частка осіб, які підвищили кваліфікацію у загальній 

кількості осіб, що потребують підвищення кваліфікації

%
розрахунок 100 100

1.4 Якості

Керівник фінансового відділу Т.В. Чіпегіна

(підпис) (ініціали і прізвище)

Міський голова М.М.Антошик

(підпис) (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


