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ua 2019

pir.

BiauoniaHo Ao 3ar<ony YrpaiHu ullpo laicqene caMoBpflAyBaHHs n YrcpaiHi>>,
cr.20 Ero4xeuroro KoAerccy Yrcpainu , pirueHHrr ABaAIIrrb BocbMoi cecii pafionuoi
pa4ur cboMoro cKJrr4KaHHrr r;i!^ 21 rpy4Hx 2018 poKy, Ilpanul crclalansx
nacnoprin 6roAxerulrx rpo{pau uicqesnx 6roAxeris ra gnitis upo ix BIaKoHaHH.f, ,
3arBep.{xeHr4x HaK€BoM Minicrepcrna Qinaucia Yrpaitrra niA 26.08.2014 p. N0836 <
flpo 4err<i uurann.,r 3alpoBaAxeHrrrr [polpaMHo-uiruosoro MeroAy cKlaAaHH.s ra
Br{KoHaHH.rr Naicqesux 6roANerin),3apeecrpoBaHoro e MiHictepcrni roctlEqii Yrpainn
sia 10.09.2014 p. 3a }lb1103/25880 (si surinavrn):

1. 3ATBEP N4TVI racropr 6rcAxernoi uporpaMr.r Ha 2019 pir Korerencrroi
pafionnoi pap4u sa KIIKBK 0 1 1 0 1 5 0 <OpranisarlifiHe,in$oprraaqifruoananiru.rHe ra rvrarepianbHo- TexHi.rne s a6e3[eqeHHfl Ai.smuocri o 6racnoi
pagu,pafioHnoi pe1u, pafionuoi y rvricri paAH (y pasi ii
crBopeHHr),uicrroi,cerurquoi,cirscrroi pa4 ra ix BI{KoHaBqIrx rouirerin>>,rqo
AoAerbc.f,.

forosa pafionuoi

paAvr

B.TPIMOШ EHKO

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
розпорядження голови райради від 21 січня 2019 рок
_№ 5________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ Фінансового управління Котелевської райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
___21 січня 2019 року_________ N ___5___

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на _2019___ рік
1. __0100000__________
(КТПКВК МБ)

2. __0110000__________
(КТПКВК МБ)

3.

__0110150____.
(КТПКВК МБ)

__Районна рада____________________________
(найменування головного розпорядника)
_ Районна рада____________________________________________
(найменування відповідального виконавця)
Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально- технічне забезпечення діяльності обласної

(КФКВК) ради,районної ради, районної у місті ради (у разі її створення),міської,селищної,сільської рад та їх виконавчих

комітетів._

(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - ____2 985 746_______ гривень, у тому числі загального фонду _________ гривень та спеціального фонду - __----- гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:_Закон про місцеве самоврядування в Україні , Закон України «Про інформацію»
,Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в україні засобами
масової інформації», Бюджетний кодекс, Наказ МФУ №1195 від 02.12.2016 р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р.№836
«Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» , Програма розвитку місцевого
самоврядування у Котелевському районі на 2016-2017 роки Програма відзначення державних та професійних свят,ювілейних дат,заохочення
за заслуги перед Котелевським районом,здійснення інших заходів на 2016-2018 роки, Програма висвітлення діяльності органів місцевого
самоврядування Котелевського району засобами масової інформації на 2017-2020 роки.

____________________________________________________________________________
6. Мета бюджетної програми: __ Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально- технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної
ради, районної у місті ради (у разі її створення),міської,селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів._________________
7. Завдання бюджетної програми:
N з/п

Завдання

1.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- технічне забезпечення діяльності
,районної ради та забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п

Напрями використання

Загальний фонд

бюджетних коштів
1
1.

2
Організаційне,інформаційно-

3

Спеціальний

у тому числі

фонд

бюджет розвитку

4

5

Усього
6

2 985 746

2 985 746

2 985 746

2 985 746

аналітичне та матеріально- технічне
забезпечення діяльності обласної
ради,районної ради, районної у місті
ради (у разі її
створення),міської,селищної,сільської
рад та їх виконавчих
комітетів._________________

Усього

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)
Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

Усього
10 Результативні показники бюджетної програми:
.

Показник

N

Одиниця виміру

з/п

Джерело

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

6

7

інформації

1

2

3

4

5

чоловік

Штатний

11,5

11,5

1230

1230

Шт..

465

465

Од.

Рішення сесії

107

1 затрат
Кількість штатних
одиниць

розпис

2 продукту
Кількіст отриманих

Шт.

листів,звернень,заяв,скарг

Журнал
вхідної
документації

Кількість прийнятих
нормативно –правових
актів
3 ефективності
Кількість виконаних
листів,звернень, заяв,

райради ,

скарг на одного
працівника

розпорядження
голови районної
ради

Кількість прийнятих
нормативно –правових
актів на одного

Од.

40

працівника
Витрати на утримання
однієї штатної одиниці

Тис. грн..

Кошторис
видатків

260

4 якості
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

__________

В.П.Тимошенко__________

(підпис)

(ініціали та прізвище)

__________
(підпис)

О.І.Фесак_______________
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу

