
УКРАЇНА

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про затвердження паспорту 
бюджетної програми на 2022 
рік у новій редакції

Відповідно до рішення Запорізької міської ради від 22.12.2021 № 61 
«Про бюджет Запорізької міської територіальної громади на 2022 рік (зі 
змінами), наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів» (зі змінами)

НАКАЗУЮ:

Затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми на 2022 рік по 
департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради за 
КПКВК 3710160 «Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів».

Н А К А З

м. Запоріжжя

І
Заступник директора департаменту 
фінансової та бюджетної політики 
Запорізької міської ради Юлія ГАРШИНА



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент фінансової та бюджетної політики 
Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 29.08.2022___________________№ 19 р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

3700000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради 37573424
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3710000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради 37573424
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3710160
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0160
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

0111
(код Функціонально? 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері бюджету та 
фінансів__________________________________________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

08562000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 750 780 гривень, у тому числі загального фонду - 26 713 337 гривень та спеціального фонду - 37 443 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

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

N8 з/п Цілі державної політики

1
Забезпечення реалізацїі основних напрямків бюджетної політики держави та органів місцевого самоврядування, загальна організація виконання бюджету міста, координація діяльності учасників бюджетного 
процесу з питань виконання бюджету



7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів

8. Завдання бюджетної програми

І № з/п Завдання
1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

N5 з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент фінансової та 
бюджетної політики Запорізької міської ради 26 713 337 26 713 337

2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 37 443 37 443
Усього 26 713 337 37 443 26 750 780

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

N5 з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

N8 з/п П оказники
О диниця

виміру
Д ж ер ел о  інф орм ації Загальний фонд Спеціальний фонд У сього

1 2 3 4 5 6 7
1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради
1 затрат

кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 79[ | 79
2 продукту

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на 
інформацію од дані управлінського обліку 9 600 9 600

кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) од дані управлінського обліку 1 110 1 110
кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та 
виконавчого комітету міської ради ОД. дані управлінського обліку 90 90

кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності ОД. дані управлінського обліку 60 60
кількість проведених засідань, нарад, семінарів ОД дані управлінського обліку 10 10
кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету од дані управлінського обліку 3 200 3 200

кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів од
мережа розпорядників і одержувачів 
коштів місцевого бюджету 520 520

кількість підготовлених розпоряджень на фінансування од. дані управлінського обліку 4 700 4 700
3 ефективності

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію 
на одного працівника од розрахункові дані 122 122

кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного 
працівника од розрахункові дані 41 41

кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на 
одного працівника од розрахункові дані 14 14

кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника од. розрахункові дані 60 60
витрати на утримання однієї штатної одиниці тис гри розрахункові дані 338,144 338,144



4 якості
відсоток виконаних листів .звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію 
у їх загальній кількості відс розрахункові дані 100,0 100,0

відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого 
комітету міської ради у загальній кількості підготовлених відс розрахункові дані 100,0 100,0

2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
1 продукту

кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що 
планується придбати, вт.ч.: од кошторис 1 1

кількість одиниць іншого обладнання од кошторис 1 1
2 ефективності

середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового 
користування), вт.ч.: тисгрн розрахункові дані 37,443 37,443

середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання тис грн. розрахункові дані 37,443 37,443
3 якості

відсоток забезпеченності обладнанням та предметами довгострокового 
користування до потреби відс розрахункові дані 100,0 100,0

Заступник директора департаменту 
фінансової та бюджетної політики 
Запорізької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступні 
фінані 
Запі

Юлія ГАРШИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

•партаменту 
юлітики

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(Ініціали/ініціал, прізвище)

29 .08.2022  р.

29.08 2022 10:37:26

1 Паспорт бюджетної програми 000006568 від 29.08.2022 0:00:00


