
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням голови Рівненської обласної ради 

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Рівненська обласна рада
(К ТП К В К  М Б) (найменування головного розпорядника)

2 . 011000 Рівненська обласна рада
(КТП КВК М Б) (найм енування відповідального виконавця)

3. 0110150
(КТПКВК МБ)

_0111__
(КФ КВК) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної V  місті ради (V  разі
її створення), міської селищної, сільської рад

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -  23993000,00 гривень, у тому числі загального фонду -  23743000,00 гривень та 
спеціального фонду -  250000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”;



- Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування”;
- Закон України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”;
- Рішення Рівненської обласної ради від 14.12.2018 року № 1265 « Про обласний бюджет Рівненської області на 2019рік.»;
- Рішення Рівненської обласної ради від 30.08.2019 року № 1451 « Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2019рік.»;
- Рішення Рівненської обласної ради від 29.11.2019 року № 1517 « Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2019рік.»;
- Постанова КМУ від 09.03.2006 року №268;
- Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 року №77.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми:
Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради. Забезпечення роботи 

виконавчого апарату та депутатського корпусу обласної ради в інтересах територіальних громад у  межах повноважень, визначених 
Конституцією України.
8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання
1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, організаційне, інформаційно - аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради.

9. Напрями використання бюджзтних коштів:

№ з/п Напрями використання 
бюджетних коштів

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6
1. Фінансове забезпечення 

діяльності обласної ради.
23743000,00 - 23743000,00



2. Забезпечення обладнанням
довгострокового
користування

250000,00 250000,00 250000,00

Усього 23743000,00 250000,00 250000,00 23993000,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: гри)

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми:

№
з/п

Показник Одиниця виміру Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Затрат

Кількість
штатних
одиниць

Од. Штатний розпис 51 51

2 Продукту

Кількість
отриманих
листів

Од. Програма
реєстрації
вхідної
кореспонденції

3200 3200

Кількість 
отриманих 
звернень, заяв

Од. Програма
реєстрації
вхідної
кореспонденції

2050 2050



Кількість скарг, 
запитів

Од. Програма
реєстрації
вхідної
кореспонденції

100 100

Кількість 
прийнятих 
нормативно- 
правових актів

Од. Програма
реєстрації
вхідної
кореспонденції

970 970

о3 Ефективності

Кількість 
виконаних 
листів на одного 
працівника

Од. Звіт 63 63

Кількість 
виконаних 
звернень, заяв 
на одного 
працівника

Од. Звіт 40 40

Кількість 
виконаних 
скарг, запитів 
на одного 
працівника

Од. Звіт 2 2

Кількість 
виконаних 
нормативно- 
правових актів 
на одного 
працівника

Од. Звіт 19 19

Витрати на 
утримання

Тис.грн. Кошторис 465,6 4,9 470,5



однієї штатної 
одиниці

4 Якості

Відсоток
виконаних
листів

% Звіт 100 100

Відсоток 
виконаних 
звернень ,заяв

% Звіт 100 100

Відсоток 
виконаних 
скарг, запитів

% Звіт 100 100

Відсоток 
виконаних 
нормативно- 
правових актів

% Звіт 100 100

Керуючий справами виконавчого 
апарату обласної ради -  керівник 
секретаріату

Б.Є.Сологуб
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Рівненської 
обласної державної адміністрації

Ьйсі^Директор департаменту фінансів
обласної державної_ — енської

адмінісгра
!І -  *|\© я 
|\* о

е  ° іДата погодження
ї ї

(підпис)
Л.А.Біляк
(ініціали та прізвище)



У К Р А Ї Н А
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

(Сьоме скликання)

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ РАДИ

від _____ 20 /У року № /<^9 Сі

Про внесення змін до розпорядження 
голови обласної ради від 11.02.2019 
№26-А «Про затвердження паспорта 
бюджетної програми Рівненської 
обласної ради на 2019 рік»

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, рішень обласної 
ради від 30.08.2019 №1451 та 29.11.2019 № 1517 «Про внесення змін до 
обласного бюджету Рівненської області на 2019 рік», згідно з Правилами 
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх 
виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 
№836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів», наказу Міністерства фінансів 
України від 16.02.2017 №236 «Про затвердження змін до Типової програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової 
класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, 
які не застосовують програмно-цільового методу», керуючись статтею 55 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми Рівненської обласної 
ради на 2019 рік за КГІКВК МБ 0110150 «Організаційне, інформаційно- 
аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, 
районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад», затвердженого розпорядженням голови обласної ради від 
11.02.2019 № 26-а, зі змінами від 27.03.2019 №49-а та 05.09.2019 №130-а, 
виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Фінансово-господарському відділу виконавчого апарату обласної ради 
забезпечити подйШШіШРРта бюджетної програми Рівненської обласної ради
на 2019 рік 
державної а,

Голова рад

до департаменту фінансів Рівненської обласної

Олександр ДАНИЛЬЧУК


