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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління комунальною власністю Мелітопольської міської ради 
______________________ Запорізької області_____________________  

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

НАКАЗ

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 3100000 Управління комунальною власністю Мелітопольської міської

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
______________ ради Запорізької області
(найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету)

25716739
(код за ЄДРПОУ)

2. 3110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління комунальною власністю Мелітопольської міської 25716739
ради Запорізької області ______________________________________

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. _____________________________3110160_____________________
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах (місті Києві), селищах, 

______ 0160_____________ 0111____________селах, об'єднаних територіальних 0856800000 
(код Типової програмної (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою___________ (код бюджету)
класифікації видатків та класифікації видатків та програмною класифікацією видатків та кредитування
кредитування місцевого кредитування бюджету') місцевого бюджету)

бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2001000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1971000,00 гривень та спеціального фонду - 30000,0 
гривень.

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів від 01.10.2010 №1147 «Про затвердження Типового переліку 
бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне 
управління», рішення 13 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 26.11.2021 № 7/6 
«Про місцевий бюджет Мелітопольської міської територіальної громади на 2022 рік».



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

N з/п Ціль державної політики

1
Ефективне і належне керівництво і управління у сфері комунальної власності територіальної громади міста Мелітополя.

7. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері комунальної власності територіальної громади міста Мелітополя.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1
Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності 
територіальної громади міста Мелітополя

2 Оновлення матеріально-технічної бази та покращення умов праці працівників управління

гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у 
містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством 
повноважень у сфері комунальної власності територіальної 
громади міста Мелітополя

1971000,00 0,00 1971000,00

2
Оновлення матеріально-технічної бази та покращення умов праці 
працівників управління

0,00 30000,00 30000,00

Усього 1971000,00 30000,00 2001000,00

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

N з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього



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

1
Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у сфері комунальної 
власності територіальної громади міста Мелітополя
Затрат

1.1 Кількість штатних одиниць чол. штатний розпис 5 5

Кількість зайнятих посад, у т. ч: чол. штатний розпис 5 5
жінки чол. особові справи 3 3
чоловіки чол. особові справи 2 2

1.2 Видатки на утримання установи грн. кошторис 1971000 1971000

1.3 Фонд оплати праці, у т.ч.: грн. кошторис 1881000,00 1881000,00
жінки грн. особові рахунки 1128600,00 1128600,00
чоловіки грн. особові рахунки 752400,00 752400,00
Продукту

2.1 Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг одиниць Журнал реєстрації вхідної 
кореспонденції на 2022 рік

3800 3800

2.2 Кількість підготовлених та затверджених нормативно - правових 
актів

одиниць
Журнал реєстрації

15 15

Ефективності 1



3.1
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 
працівника

одиниць Журнал реєстрації 6880 6880

3.2
Кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного 
працівника

одиниць Журнал реєстрації 15 15

3.3 Середній розмір заробітної плати, у т.ч. грн. аналіз витрат 20140,15 20140,15
жінки грн. аналіз витрат 17214,04 17214,04
чоловіки грн. аналіз витрат 23066,25 23066,25
Якості

4.1
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг, заяв у їх 
загальній кількості

%
звіт про 

виконання 
програми

100 100

4.2 Відсоток прийнятих нормативно- правових актів у загальній 
кількості підготовлених

%
звіт про 

виконання 
програми

100 100

2 Оновлення матеріально-технічної бази та покращення умов праці працівників управління
Затрат

Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування (персональний компютер в зборі)

грн. кошторис 30000 30000

Продукту
Кількість придбанного обладнання, товарів довгострокового 
користування (персональний компютер в зборі)

одиниць первинна бухгалтерська 
документація

2 2



Ефективності

Середня вартість однієї одиниці обладнання, предметів 
довгострокового користування (персональний компютер в зборі)

грн. первинна бухгалтерська 
документація 15000 15000,00

Якості

Очікувана якість оплати обладнання, товарів довгострокового 
користування (персональний компютер в сборі)

%
звіт про 

виконання 
про грам и^<^

100 100

Начальник управління комунальною власністю Мелітопольської міської ради Запорізької 
області

ПОГОДЖЕНО:

Виконуючий обов'язки начальника, заступник начальника фінансового управлін 
Мелітопольської міської ради Запорізької області

м. п.

Дмитро КОТЛОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина ІВАНОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)


