
ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження шевченківської районної В МІСТІ 
Києві державної адміністрації від О Л , / О .
№ 5 0 0

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4900000
(код Програмної

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

2. 4910000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

3. 4910191
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

_________0191_________
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

_________0160________
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Проведення місцевих виборів
(найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 000 гривень, у тому числі загального фонду - 23 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

37405111
(код за ЄДРПОУ)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

26000000000
(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Постанова ЦВК "Про затвердження Розподілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року та на виготовлення органами ведення 
Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень" від 04.09.2020 № 224
Рішення сесії Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення КМР 12.12.19 № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"

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

|№ з/п _ Ц і л і  де ржа в н ої політикиІ 1 Забезпечення проведення виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення проведення виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

і№ з/п Завдання
[ _ _ і _____ Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення виборів



9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 6
1 Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення виборів 23 000 23 000

Усього 23 000 23 000

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

№ з/п __Наймен^вання місцевої / регіональної прог£ами__ 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

1 Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення виборів
1 затрат

Обсяг видатків на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для 
підготовки та проведення виборів грн. Рішення КІУІР, Розпорядження КМДА 23 000 23 000

2 [Продукту
кількість виборців, які приймають участь у виборах осіб Звітність установ 171 5931 171 593

3 ефективності
середні витрати на виготовлення іменних запрошень для підготовки і 
проведення виборів на одного виборця грн. Розрахунок 0,13 0,13

4 якості
рівень забезпеченності списками виборців та іменними запрошеннями / / * ____ Розрахунок Ю01 100

Голова Шевченківської районної в місті 
Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

0.0. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

Перший заступник директора 
Департаменгр&Ф№№**іЬвІ!конавчого 
органу І

(п ід п и в

29 .09.2020 15:22:16
000031073 від 22.09.2020 00:00:00

О. В. Корень

(ініціали/ініціал, прізвище)

. Начальник Фінансового управління Шевченківської районної 
в місті Києві державної адміністрації

С.Лозко


