
Начальнику Управління адміністративних 
послуг Полтавської міської ради, 
адміністратору

Олені РЕГЕДІ

Службова записка

На виконання ст.28 Бюджетного кодексу України прошу Вашого дозволу розмістити 
на власному веб-сайті Управління адміністративних
послуг Полтавської міської ради: http:/www.cnap-pl.gov.ua таку інформацію:

1. Аналітична інформація про бюджет;
2. Інформація про бюджет за бюджетною програмою з деталізацією за кодами 

економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування 
бюджету;

3. Інформація про виконання результативних показників, що характеризують 
виконання бюджетної програми.

«На виконання ст.28 Бюджетного кодексу України Управління адміністративних 
послуг Полтавської міської ради інформує щодо оприлюднення повної інформації про 
бюджет за 2019 рік головного розпорядника коштів.

Управлінням адміністративних послуг Полтавської міської ради (адреса: м. Полтава, 
вул. Соборності,36, каб. 123/3, тел.(0532) 52-05-65) по інформації про бюджет
Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради за 2019 рік протягом 15 днів, 
починаючи з 01 березня 2020 року, для всіх бажаючих буде проведено публічне громадське 
обговорення, шляхом електронних консультацій. Свої пропозиції та зауваження необхідно 
надсилати на електронну адресу Управління upravlinnya@cnap-pl.gov.ua, виконавець - 
начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення Цехова Ірина 
Петрівна.

Звіт проведення публічних громадських обговорень з громадськістю буде 
оприлюднений на власному веб-сайті Управління адміністративних 
послуг Полтавської міської раді : http:/www.cnap-pl.gov.ua не пізніше, ніж через два тижні 
після його проведення».

Матеріали для оприлюднення додаються на електронних та паперових носіях.

Начальник відділу бухгалтерського 
обліку та господарського забезпечення Ірина ЦЕХОВА

http://www.cnap-pl.gov.ua
mailto:upravlinnya@cnap-pl.gov.ua
http://www.cnap-pl.gov.ua


Аналітична інформація про бюджет за 2019 рік

Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(тис. грн.)

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Код
функціонал

ьної
кпасифікаці

ї
видатків та
кредитуван

ня
бюджету

Найменування бюджетної програми/завдання 
бюджетної програми

Відповідальний
виконавець

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

план на 2019 
рік 3

урахуванням 
внесених змін

касове 
виконання за 

2019 рік

план на 2019 
рік 3

урахуванням 
внесених змін

касове 
виконання за 

2019 рік

план на 2019 
рік 3

урахуванням 
внесених змін

касове 
виконання за 

2019 рік

3 4 1 0 1 6 0 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у  

містах (місті Києві), селищ ах, селах, об’єднаних  
територіальних громадах

Управління 
адміністративних 

послуг Полтавської 
міської ради

11 1 4 7 ,9 9 9 7 4 ,6 2 0 0 ,0 2 0 0 ,0 11 3 4 7 ,9 10  1 7 4 ,6

Завдання .Здійснення виконавчим органом міської 
ради - Управлінням адміністративних послуг 

Полтавської міської ради наданих законодавством 
повноважень у відповідній сфері

11 1 4 7 ,9 9 9 7 4 ,6 2 0 0 ,0 2 0 0 ,0 11 3 4 7 ,9 10  1 7 4 ,6

3 4 1 0 1 8 0 0 1 3 3 Інша діяльність у сфері держ авного управління 8 6 ,0 8 0 ,0 - - 8 6 ,0 8 0 ,0

Завдання 1.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

8 0 ,0 8 0 ,0 8 0 ,0 8 0 ,0

Завдання 2.Впровадження системи електронного 
документообігу в Полтавській міській раді та її 

виконавчих органах
6 ,0 0,0 6 ,0 0,0

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарсь 
забезпечення

Олена РЕГЕДА

Ірина ЦЕХОВА

*Од 39і  ' * / /



Інформація про бюджет за бюджетною програмою з деталізацією за кодами економічної класифікації
видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету 

_________________ Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради__________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2019 рік
(тис, грн.)

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету/ код 
економічної 
класифікації 

видатків
бюджету або код 

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 2019 рік 
з урахуванням 
внесених змін

касове 
виконання за 

2019 рік

план на 2019 рік 
з урахуванням 
внесених змін

касове 
виконання за 

2019 рік

план на 2019 рік 
з урахуванням 
внесених змін

касове 
виконання за 

2019 рік

Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету:
11 233,9 10 054,6 200,0 200,0 11 433,9 10 254,6в т. ч.

2110 7 315,6 7 315,6 - - 7 315,6 7 315,6
2120 1 579,7 1 545,9 - - 1 579,7 1 545,9
2210 539,6 521,9 - - 539,6 521,9
2240 1 773,0 662,9 - - 1 773,0 662,9
2250 12,0 0,6 - - 12,0 0,6
2282 12,0 7,7 12,0 7,7
2800 2,0 - - - 2,0 -
3110 - - 200,0 200,0 200,0 200,0

в т. ч. за бюджетними програмами
Код бюджетної 
програми

3410160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних 
громадах 11 147,9 9 974,6 200,0 200,0 11 347,9 10 174,6

2110 7 315,6 7 315,6 - - 7 315,6 7 315,6
2120 1 579,7 1 545,9 - - 1 579,7 1 545,9
2210 539,6 521,9 - - 539,6 521,9
2240 1 687,0 582,9 - - 1 687,0 582,9
2250 12,0 0,6 - - 12,0 0,6
2282 12,0 7,7 - - 12,0 7,7
2800 //$ %  м,сч $іі\  2,0 2,0
3110 Л \ - 200,0 200,0 200,0 200,0

3410180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління \ о\\ 96'0 80,0 - - 86,0 80,0
2240 ______________________ Т / І 5 /  \ m f t i  V о  II [) ^ 6 ,0 80,0 - - 86,0 80,0

начальник управління ц е \ и ч й М і & С-
\\ а \  т е у  />  •?, 
\ \  /<£• У

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарськопгзабезїїечення
хч " код $  ̂ -гтА •

Ірина ЦЕХОВА



Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програм
Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2019 рік

3410160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,теритопіальних об’єднаних громадах
(код програмної класифікації видатків (назва бюджетної програми)

та кредитування бюджету)

N
з/п Показники Одиниця

виміру
Джерело

інформації

Затверджено паспортом бю 
програми на звітний пе

джетної
ріод Виконано за звітний період Відхилення

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 затрат
І -кількість штатних 

одиниць Од. Штатний розпис 35 35 35 35 0,0 0,0

2
-вартість 
придбання 
основних засобів

тис.грн. Кошторис 200,0 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0

Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками затрат Кількість штатних одиниць та Вартість придбання основних засобів
відсутня.

2 продукту

1
-кількість 
отриманих листів, 
звернень, заяв, 
скарг

Од.

Звіт про кількість 
наданих-

отриманих листів, 
звернень, заяв, 

скарг

3485 3485 3550 3550 +65 +65

2
-кількість наданих
адміністративних
послуг Од.

Звіт про кількість 
наданих

адміністративних
послуг

100000 100000 70155 70155 -29845 -29845

3

-кількість 
адміністраторів, 
задіяних у наданні 
адміністративних 
послуг

Од. Посадові
інструкції 23 23 23 23 0,0 0,0

4 Кількість
придбаних Од. 3 3 3 3 0,0 0,0



основних засобів
Протягом звітного року адміністраторами надано 70155 одиниць адміністративних послуг. Зменшення кількості наданих адміністративних 

послуг у 2019 році обумовлено деякими факторами. Пріоритетним направленням стало отримання адміністративних послуг в електронному форматі. 
Це і реєстрація земельної ділянки, і отримання нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, і отримання витягів з ДЗК про земельну ділянку. 
Більшість послуг сфери техногенної безпеки, будівельної сфери, декларації на відповідність матеріально-технічної бази, більшої частиною стали 
замовлятися в електронній формі. Разом з тим, Департамент «Центр надання адміністративних послуг у м .Кременчуці » розпочав прийом послуг 
дорожнього руху, які раніше надавалися тільки через ЦНАП Полтавської міської ради.

Одночасно зі змінами з надання громадянам України субсидій на комунальні послуги, значно зменшилися адміністративні послуги щодо 
зняття/реєстрації місця проживання фізичних осіб .Ці фактори обумовили суттєве зменшення кількості адміністративних послуг в 2019 році на 29845 
одиниць.

За 2019 рік до Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради надійшло на опрацювання 3550 одиниць кореспонденції. 
Відповідно до ст.9 п.4 закону України «Про адміністративні послуги» заява на отримання адміністративної послуги може подаватися в письмовій, 
усній чи електронній формі. Мешканці міста можуть отримати вичерпну інформацію з питань, що цікавлять відвідувачів на власному сайті 
Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради або у приміщенні ЦНАП, де працюють професійні консультанти та встановлено 
інформаційні термінали для покращення якості обслуговування.У звітному році відбулося збільшення показнику продукту Кількість отриманих 
листів, звернень, заяв, скарг на 65 одиниць.

Розбіжність між затвердженим та фактичним результативним показником продукту Кількість придбаних основних засобів відсутня.

3 ефективності

1
-витрати на 
утримання однієї 
штатної одиниці

Тис. грн. Розрахунок 318,5 318,5 285,0 285,0 -33,5 -33,5

2

-кількість 
виконаних листів, 
звернень, заяв, 
скарг на одного 
працівника

Од. Розрахунок 100 100 101 101 +1 +1

3
-кількість наданих 
адміністративних 
послуг на одного 
адміністратора

Од. Розрахунок 4348 4348 3050 3050 -1298 -1298

4
Середні витрати на 
придбання однієї 
одиниці

тис.грн. Розрахунок 66,7 66,7 66,7 66,7 0,0 0,0

У звітному році прийнято та опрацьовано 3550 одиниць вхідної кореспонденції, що становить в середньому 101 одиниця на одного працюючого. 
Відхилення по виконанню показника Кількість наданих адміністративних послуг в бік зменшення на 29845 одиниць обумовлено змінами в чинному 

законодавстві, щодо надання адміністративних послуг , та складає 3050 одиниць на одного адміністратора. Витрати на утримання однієї штатної



одиниці у звітному році зменшено на 33521 грн та складають 284990 гривень в розрахунку на одну штатну одиницю видатків за бюджетною
програмою.

Розбіжність між затвердженим та фактичним результативним показником ефективності по спеціальному фонду Середні витрати на придбання однієї
одиниці відсутня.

4 якості

1
-відсоток вчасно 
виконаних листів, 
звернень заяв, 
скарг

% X 100 100 100 100 0,0 0,0

2
-відсоток наданих 
адміністративних 
послуг у їх 
загальній кількості

% X 100 100 100 100 0,0 0,0

3
-відсоток 
придбаних 
основних засобів

% X 100 100 100 100 0,0 0,0

Загальний результат оцінки програми -  висока ефективність.

_____ 3410180______________________ Інша діяльність у сфері державного управління
(код програмної класифікації видатків (назва бюджетної програми)

та кредитування бюджету)

N
з/п Показники Одиниця

виміру
Джерело

інформації

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період Виконано за звітний період Відхилення

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 затрат
1 -обсяг фінансування тис.грн. Кошторис 86,0 86,0 80,0 80,0 -6,0 -6,0

Розбіжність між затвердженим та фактичним результативним показником затрат Обсяг фінансування в сумі 6000 грн. виникла через відсутність 
Управління адміністративних послуг в переліку відповідальних за виконання в додатках Програми впровадження системи електронного документообігу в 
___ і__________________ _________  Полтавській міській раді та її виконавчих органах на період 2019-2020 роки. ______________________ ______
2 продукту 1



1
-проведення заходів в 
межах проекту 
«Спільна робота- 
високі досягнення»

Од.
Акт

наданих
послуг

1 1 1 1 0,0 0,0

2
-кількість
користувачів системи
електронного
документообігу

Чол. Розрахунок 2 2 0,0 0,0 -2 -2

Протягом звітного року проведено запланований захід в межах проекту «Спільна робота- високі досягнення » на виконання Програми посилення 
конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва м. Полтава на 2018-2022 роки, таким чином розбіжність між затвердженим та 
фактичним результативним показником продукту Проведення заходів в межах проекту «Спільна робота- високі досягнення » відсутня. В 2019 році 
Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради не мало можливості придбати дві ліцензії для двох робочих місць користувачів 
системи електронного документообігу через відсутність Управління адміністративних послуг в переліку виконавців в додатках Програми 
впровадження системи електронного документообігу в Полтавській міській раді та її виконавчих органах на період 2019-2020 роки, про що свідчить 
розбіжність між затвердженим та фактичним результативним показником продукту Кількість користувачів системи електронного документообігу в 
кількості 2 чол.

3 ефективності
1 -вартість проведення 

заходів Тис. грн. Розрахунок 80,0 80,0 80,0 80,0 0,0 0,0

2
Середні витрати на 
підтримку одного 
користувача

тис.грн. Розрахунок 3,0 3,0 0,0 0,0 -3,0 -3,0

Аналізуючи показники ефективності, ми бачимо, що у звітному році стовідсотково використано кошти по показнику ефективності Вартість 
проведення заходів та розбіжність між затвердженим та фактичним цим результативним показником відсутня. Відхилення по виконанню показника 
Середні витрати на підтримку одного користувача обумовлено відсутністю Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради в переліку 
виконавців в додатках Програми впровадження системи електронного документообігу в Полтавській міській раді та її виконавчих органах на період

2019-2020 роки.
4 якості
1 -відсоток виконання % X 100 100 100 100 0,0 0,0
2 -відсоток виконання % X 100 100 0,0 0,0 -100,0 -100,0

Загальний результат оцінки програми -  середня та низька ефективність.
Аналіз стану виконання результативних показників:

Касові видатки за 12 місяців 2019 року становлять 80000 гривень по загальному фонду . Відхилення фактичних показників від планових за 
результатами 2019 року складає 6000 гривень по загальному фонду -  це залишки асигнувань на вказаний період через об’єктивні обставини - 

відсутність Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради в переліку відповідальних за виконання в додатках Програми 
впровадження системи електронного документообігу в Полтавській міській раді та її виконавчих органах на період 2019-2020 роки. 

Кредиторська заборгованість за підсумками 2019 року на 01.01.2020р. відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня.



Рішенням позачергової двадцять дев’ятої сесії сьомого скликання від 20 грудня 2019 року « Про внесення змін до Програми впровадження системи 
електронного документообігу в Полтавській міській раді та її виконавчих органах на період 2019-2020 роки» додаток 2 Заходи Програми викладено в 

новій редакції, де Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради включено в перелік відповідальних за виконання та затверджені 
асигнування в сумі 75400 грн. на 2020 рік для придбання ліцензій на право використання системи електронного документообігу у виконавчому

комітеті, інших виконавчих органах, комунальних підприємствах та організаціях.

Ірина ЦЕХОВА
(ініціали та прізвище)

Олена РЕГЕДА
(ініціали та прізвище)


