
 

 

ПУБЛІЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ 26.02.2021 РОКУ О 9 ГОДИНІ У ЗАЛІ ЗАСІДАНЬ МІСЬКОЇ РАДИ                                                    

Інформація 

про бюджет за бюджетними програмами з  
деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або  класифікації кредитування бюджету 

Фінансове управління Лиманської міської ради  

( найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  

                      за 2020 рік                                                                                                                     

                                                 ( тис.грн.) 

 

Код програмної 

класифікації видатків та 

кредитування 

бюджету/код 

економічної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету 

 

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

 

Найменування згідно 

з програмною 

класифікацією видатків 

та кредитування 

бюджету 

Загальний  фонд Спеціальний фонд Разом 

 

План на 2020 

рік з 

урахуванням 

змін 

 

Касове 

виконання 

за 2020 рік 

 

План на 

2020 рік 

з 

урахува

нням 

змін 

 

Касове 

виконання 

за 2020 рік 

 

План на 

2020 рік 

з урахуван-

ням змін 

 

Касове 

виконан-

ня за 

2020рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Видатки всього за головним розпорядником бюджетних коштів 

місцевого бюджету, в т.ч 
4180,7 4176,4 - - 4180,7 4176,4 

3710160/2110 0111 «Керівництво і 

управління у 

відповідній сфері у 

містах ( міста Києва), 

селищах,селах, 

об’єднаних  

територіальних громад»  

3274,5 3274,0 - - 3274,5 3274,0 

3710160/2120 0111 742,4 742,4 - - 742,4 742,4 

3710160/2210 0111 46,5 46,5 - - 46,5 46,5 

3710160/2240 0111 78,8 78,8 - - 78,8 78,8 

3710160/2270 0111 37,7 33,9 - - 37,7 33,9 

3710160/2280 0111 
0,8 0,8 - - 0,8 0,8 

в т.ч. за бюджетними програмами       

 0111 «Керівництво і 

управління у 

відповідній сфері у 

містах ( міста Києва), 

селищах,селах, 

об’єднаних  

територіальних громад» 

4180,7 4176,3 - - 4180,7 4176,3 

3710160/2110 0111 3274,5 3274,0 - - 3274,5 3274,0 

3710160/2120 0111 742,4 742,4 - - 742,4 742,4 

3710160/2210 0111 46,5 46,5 - - 46,5 46,5 

3710160/2240 0111 78,8 78,8 - - 78,8 78,8 

3710160/2270 0111 37,7 33,9 - - 37,7 33,9 

3710160/2280 0111  0,8 0,8 - - 0,8 0,8 

Начальник відділу організації та обліку виконання місцевого бюджету                                                                  Тетяна Вероцька 

 



 
Інформація  

про виконання  результативних показників ,що характеризують  виконання бюджетної програми 

фінансове управління Лиманської міської ради  

(найменування головного розпорядника  коштів місцевого бюджету) 

за 2020 рік 

3710160                          «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( міста Києва), селищах,селах, об’єднаних  територіальних громад» 

(код програмної класифікації                                                     (назва бюджетної програми) 

 видатків та кредитування бюджету) 

№ 

з/п 

 

Показники 

Одиниця 

виміру 

 Затверджено паспортом  

 бюджетної програми 

 на звітний період 

Виконано за звітній період  відхилення 

Джерело 

інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціаль- 

ний  

фонд 

 

Разом 

Загаль-

ний фонд 

Спеціаль

-ний 

фонд 

 

 

Разом 

Загаль-

ний 

фонд 

Спеціаль

-ний 

фонд 

 

 

Разом 

1 Затрат         

 показник            

 
Кількість штатних одиниць одиниця штатний 

розпис 
13,5 

- 
13,5 - - - 13,5 

- 
13,5 

 Всього витрат на утримання  тис.грн.  Кошторис 4180,7 - 4180,7 4176,4  4176,4 -4,3 - -4,3 

2 Продукту             

 показник            

 

Кількість отриманих листів, 

звернень,скарг, заяв 

одиниця Журнал 

реєстрації 

вхідної 

кореспон,-

денції 

4200 

- 

4200 5480 

- 

5480 +1280 

- 

1280 

 
Кількість прийнятих 

нормативно-правових актів  

одиниця Розрахуно

к 
50 

- 
50 60 

- 
60 +10 

- 
+10 

3 Ефективності            

 

Кількість отриманих листів, 

звернень,скарг,заяв на 1 

працівника 

 

одиниця 

Розраху- 

нок 323 

- 

323 422  422 +99 

- 

+99 

 

Кількість прийнятих 

нормативно-правових актів 

на 1 працівника 

 

одиниця 

Розрахуно

к 4 

- 

4 5  5 +1 

- 

+1 

 
Витрати на утримання  1 

одиниці 

тис. грн. звіт 
         

Начальник відділу організації та обліку виконання місцевого бюджету                                                                                           Тетяна.Вероцька     


