
ЗАТВЕРДЖЕНО

їказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказ ф інансового управління 
№ 8-01/48 від 06.06.2019 р.
Наказ управління обліку та контролю за використанням 
комунального майна № 31 від 06.06.2019 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3100000__________  Управління обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради_________________________________________________________
(код) ' (найменування головного розпорядника)

2. 3110000__________  Управління обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради_________________________________________________________
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 3110160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 088 100 гривень, у тому числі загального фонду - 3 088 100 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік", Закон України про місцеве самоврядування

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

|№ з/п І Цілі державної політики

7. Мета бюджетної програми 4
Здійснення керівництва та управління у сфері обліку та контролю за використанням комунального майна

8. Завдання бюджетної програми

|№ з/п І Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 6

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфкрі управління 
комунальним майном

3 088 100,00 3 088 100,00

Усього 3 088 100,00 3 088 100,00

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

№ з/п Найменування місцевої/ регіональноїпрог£ами__ Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми



№ з/п Показники Одиниця Д жерело інф ормації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфкрі управління комунальним майном

затрат
кількість штатних одиниць ОД. Штатний розпис 11 11
площа адмін. приміщення кв.м. інвентарні справи 258,8 258,8
продукту
к іл ь к іс т ь  отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. журнал реєстрації 900 900
кількість підготовлених рішень, розпоряджень ОД. журнал реєстрації ЗО 30
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. журнал реєстрації 82 82
якості л  //
% вчасно.виконаниХідоручень, листів, звернень від їх загальної кількості / %// Розрахункові дані 1 оо | 100

В.В. Мединський

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:1 *

Начальник фінансового управління Н.П. Кучер

(ініціали/ініціал, прізвище)
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