
ПОЛТАВСЬКА МІСЬКА РАДА 
У П Р А В Л І Н Н Я  А Д М І Н І С Т Р А Т И В Н И Х  П О С Л У Г

ТІ А К А З

У&- С З  < 1 0 2 0 Полтава № / о

Про внесення змін до 
паспорта бюджетної програми 
на 2020 рік

Відповідно до ст.20 Бюджетного кодексу України, Правил складання 
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх 
виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 
26.08.2014 № 83С «Про деякі питання запровадження програмно - цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів» ( зі змінами) та рішення 
позачергової двадцять дев’ятої сесії сьомого скликання Полтавської міської 
ради від 20 грудня 2020 року «Про міський бюджет на 2020 рік» (зі 
змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до наказу №1 від 03.01.2020 р. «Про затвердження 
паспортів бюджетних програм на 2020 рік», виклавши в новій редакції 
паспорти бюджетних програм місцевого бюджету за К.П.КВК 3410160 
«Керівництво та управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» та КПКВК 3410180 
«Інша діяльність у сфері державного управління», у яких відбулися зміни 
показників та кошторисних призначень згідно рішення тридцятої сесії 
сьомого скликання Полтавської міської ради від 28 лютого 2020 року, 
довідок про зміни до річного розпису бюджету на 2020 рік бюджетно- 
фінансового управління від 03.03.2020 року №54 та 55.

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та господарського 
забезпечення (І.П. Цеховій) один примірник наказу передати УДКСУ у м. 
Полтаві Полтавської області, а завірену копію бюджетно-фінансовому 
управлінню протягом трьох робочих днів.

3. Головному спеціалісту відділу розвитку підприємницької діяльності 
(А.Ю. Немцу) оприлюднити інформацію на Єдиному державному веб- 
порталі відкритих даних та на власному веб-сайті протягом трьох робочих 
днів.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

II а чаль н и к у п  ра в л і и и я, 
а дм ін істр атор



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року №336)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

"101 11 березня 2020 року № 10

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 3400000________________Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради______________________
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

класифікації видатків та 
кредитування місцевого 
бюджету)

2. 3410000_______________
(код Програмної

класифікації видатків та 
кредитування місцевого 
бюджету)
3. 3410160________ 0160

(код (код
Програмної Функціональн 
класифікації ої 
видатків та класифікації 
кредитування видатків та 
місцевого кредитування 
бюджету) бюджету)

Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради___________
(найменування відповідального виконавця)

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)

________ 39779718
(код за ЄДРПОУ)

________ 39779718
(код за ЄДРПОУ)

16201100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12906400 гривень, у тому числі загального фонду - 12801400гривень та спеціального фонду -105000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
1. Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР.
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ.(зі змінами).
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 07.06.2011 №2493-111 (зі змінами).
4. Постанова КМУ від 09 березня 2006 р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"(зі змінами).
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами).
6. Рішення позачергової двадцять дев’ятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2019 року" Про міський бюджет на 2020 рік" (зі змінами).
7. Положення про Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради .
8. Інші нормативно-правові акти.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

і. Реалізація повноважень у сфері надання адміністративних послуг та підприємницької діяльності.



7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері адміністративних послуг та підприємницької діяльності
8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1.
Здійснення виконавчим органом міської ради- Управлінням адміністративних послуг Полтавської міської ради наданих законодавством 
повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів:
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд 
*

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5

1.
Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування 
Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради 12801400,00 12801400,00

2. Заходи з інформатизації - -

3, Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 105000,00 105000,00

Усього 12801400,00 105000,00 12906400,00

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

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний
фонд

Усього

і 2 3 4 5
2»

Усього



11. Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7
і затрат

Кількість штатних одиниць Чол. Штатний розпис 35 35
2 продукту

Од.

Звіт про кількість наданих- 
отриманих листів, звернень, 

заяв, скарг 3565 3565
Кількість наданих адміністративних послуг

Од.
Звіт про кількість наданих 
адміністративних послуг 85000 85000

Кількість адміністраторів, задіяних в наданні адміністративних послуг Чол. Посадові інструкції 23 23
3 ефективності *г

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Од. Розрахунок 102 102
Кількість наданих адміністративних послуг на 1 адміністратора Од. Розрахунок 3696 3696
Витрати на утримання однієї штатної одиниці гривень Розрахунок 365754 365754

4 якості
Відсоток вчасно виконаних листів у їх загальній кількості % X 100 100
Відсоток наданих адміністративних послуг у їх загальній кількості % X 100 100
Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування

1 затрат
Вартість придбання основних засобів грн. Кошторис 105000 105000

2 продукту
Кількість придбаних основних засобів Од. Розрахунок 3 3

3 ефективності
Середні витрати на придбання однієї одиниці грн. Розрахунок 35000 35000
ЯКОСТІ
9^$рток виконання % .  ґ <  .......... “ 100 100

ітивних послуг Полтавської міської ради,адміністратор

іансового управління виконавчого комітету з питань бюджету
(підпиі

О.В.Регеда
(ініціали та прізвище) 

О. МГрицай
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

"10" березня 2020 року № 10

1. 3400000

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради 39779718

(код Програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 
бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 3410000 Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради 39779718

(код Програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 
бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 3410180 0180 Інша діяльність у сфері державного управління 16201100000
(код (код 

Програмної Функціональ 
класифікації ної 
видатків та класифікації 

кредитування видатків та 
місцевого кредитування 
бюджету) бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 525400 гривень, у тому числі загального фонду - 525400 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
1. Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР.
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ.(зі змінами).
3. Указ Президента України "Про стратегію сталого розвитку "Україна-2020" від 12.01.2015 року.
4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 07.06.2011 №2493-111.
5. Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні".
6. Закони України "Про розвиток та державну підтримку малого та середнього підприємництва в Україні", "Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні".

7. Програма посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва м. Полтава на 2018-2022 роки", затверджена рішенням п’ятнадцятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 
24.05.2018 року.
8. "Програма впровадження системи електронного документообігу в Полтавській міській раді та її виконавчих органах на період 2019-2020 роки”.
9. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами).
10. Рішення позачергової двадцять дев’ятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 20.12.2019 року "Про міський бюджет на 2020 рік" (зі змінами).

11. Положення про Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради .
12. Інші нормативно-правові акти.



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

№ з/п Ціль державної політики

і. Підвищення ефективності роботи, можливість скоротити часові витрати на розв’язання задач, пов’язаних із діяльністю державних 
органів

2.
Підвищення рівня поінформованості цільових груп, налагодження ефективної різноманітної комунікації між владою та бізнесом всіх 
рівнів у місті, формування атмосфери відкритості та прозорості у відносинах між владою та бізнесом всіх рівнів у місті.

7. Мета бюджетної програми

1. Автоматизація та оптимізація окремих етапів та процесів діловодства і документообігу із застосуванням електронного підпису у відповідності з сучасними 
вимогами законодавства.
2. Розробка та впровадження комунікаційної політики взаємодії бізнесу та влади. Посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва м. Полтава шляхом 
створення сприятливих умов ведення бізнесу, надання цільової підтримки міською владою та інституціями розвитку підприємництва.
8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1. Впровадження системи електронного документообігу в Полтавській міській раді та її виконавчих органах

2.
Підвищення рівня поінформованості цільових груп, налагодження ефективної різноманітної комунікації між владою та бізнесом всіх 
рівнів у місті, формування атмосфери відкритості та прозорості у відносинах між владою та бізнесом всіх рівнів у місти

9. Напрями використання бюджетних коштів:
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний
фонд

Усього

і 2 3 4 5

і.
Забезпечення функціонування системи електронного документообігу в Управлінні 
адміністративних послуг Полтавської міської ради 75400,00 75400,00

2.

Забезпечення фінансування заходів по впровадженню проектів "Спільна робота- 
високі надходження"," Бізнес пані", "Розвиток соціального підприємництва за 
підтримки органів місцевого самоврядування 450000,00 450000,00

Усього 525400,00 525400,00

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

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний
фонд

Усього

і 2 3 4 5

і.
Програма впровадження системи електронного документообігу в Полтавській 
міській раді та її виконавчих органах на період 2019-2020 роки 75400,00 75400,00

2.
Програма посилення конкурентоспроможності малого та середнього 
підприємництва м. Полтава на 2018-2022 роки" 450000,00 450000,00

Усього 525 400,00 525 400,00



11. Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п

Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7
Завдання 1

1 затрат
Обсяг фінансування гривень Кошторис 75400 75400

2 продукту
Кількість користувачів системи електронного 
документообігу Чол. Розрахунок 29 29

3 ефективності
Середні витрати на підтримку одного користувача гривень Розрахунок 2600 2600

4 якості
Відсоток виконання % X 100 100
Завдання 2

1 затрат
Обсяг фінансування гривень Кошторис 450000 450000

2 продукту
Проведення заходів в межах проектів "Спільна робота- 
високі надходження", "Бізнес пані", "Розвиток 
соціального підприємництва за підтримки органів 
місцевого самоврядування" Од. Акт наданих послуг 3 3

3 ефективності
Вартість проведення заходів гривень Розрахунок 150000 150000

4 якості

'поТГгТ̂ »Відсоток виконання % х----------------------
100 100

і  послуг Полтавської міської ради,адміністратор

і-фінансового управління виконавчого комітету з питань бюджету

_ §

Л Ф ш шс) /

О.В. Регеда
(ініціали та прізвище) 

О.М. Грицай_____
(ініціали та прізвище)


