
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
Центр надання адміністративних послуг м. Покровськ

(найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету)

від 18.01.2022 р. №2-нг

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 3400000
(код Програмної 

класифікації видатків
та кредитування 

місцевого бюджету)

Центр надання адміністративних послуг м. Покровськ 
(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)

42818800
(код за ЄДРПОУ)

2. 3410000
(код Програмної 

класифікації видатків
та кредитування 

місцевого бюджету)

Центр надання адміністративних послуг м. Покровськ 
(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)

42818800
(код за ЄДРПОУ)

3410160
(код Програмної

34
(код Типової

0111
(код

Керівництво і управління 
у відповідній сфері V

055360^0003.



класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

програмної 
класифікації 

видатків 
та кредитування 

місцевого 
бюджету)

Функціональної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету)

містах (місті Києві), 
селищах, селах, 

об’єднаних 
теріторіальних громадах 

(найменування 
бюджетної 

програми згідно 
з Типовою 

програмною 
класифікацією 

видатків та 
кредитування 

місцевого 
бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 7186200 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 
27.09.2012 № 1035 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1608 від 22.12.2010, № 1035 
від 27.09.2012), Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних 
показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», Рішення 
Покровської міської ради від 23.12.2021 № 8/22-12 «Про бюджет Покровської міської територіальної громади на 2022 рік».

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

№ з/п
1.

____________ ________ Ціль державної політики_____________________ 
Здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері.

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання t

1. Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг .



гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1. Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері 

надання адміністративних послуг.
7186200 7186200

І Усього 7186200 7186200

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

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

) - -

Усього - -

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг

1 затрат
Кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 36,0 36,0

2 продукту
Кількість отриманих листів, 

звернень, заяв
од. Елетроний реєстраційний журнал е- 

спар, листування з відділами, 
управліннями міської ради, 

виконкомами міських та селищних рад, 
підприємствами, установами, 

організаціями з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних

26910 26910

1,л



осіб-підприємців та громадських 
формувань

Кількість прийнятих 
нормативно-правових актів

од. Книга реєстрації наказів, рішення 
міської ради, розпорядження міського 

голови

310 310

•

Кількість видів 
адміністративних послуг, які 
надаються через ЦНАП

од. Рішення виконавчого комітету 
Покровської міської ради Донецької 

області «Про затвердження 
інформаційних і технологічних карток та 

переліку адміністративних послуг, що 
надаються через Центр надання 

адміністративних послуг м. Покровськ»

195 195

3 ефективності
Кількість виконаних листів, 
звернень, заяв на одного 
працівника

од. Елетроний реєстраційний журнал е-спар, 
листування з відділами, управліннями 
міської ради, виконкомами міських та 

селищних рад, підприємствами, 
установами, організаціями з питань 

державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань

747 747

Кількість прийнятих 
нормативно-правових актів 
на 1 працівника

од. Книга реєстрації наказів, рішення 
міської ради, розпорядження міського 

голови

9 9

Кількість видів 
адміністративних посуг ,які 
надаються через ЦНАП на 
одного працівника

од. Рішення виконавчого комітету 
Покровської міської ради Донецької 

області «Про затвердження 
інформаційних і технологічних карток та 

переліку адміністративних послуг, що 
надаються через Центр надання 

адміністративних послуг м. Покровськ»

5 5

________________



Витрати на утримання однієї 
штатної одиниці

199617 199617

В.о. начальник Центру надання адміністративних

послуг м. Покровськ

ПОГОДЖЕНО:

Кошторис видатків

Ольга БЄЛОУСОВА 
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансово- економічної 

політики та управління активами
Олександр ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)


