
У К Р А Ї Н А
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

(Восьме скликання)

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

від 2{)Л  /  року № М

Про затвердження паспорта 
бюджетної програми 
Рівненської обласної ради 
на 2021 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, до рішення 
обласної ради від 24.12.2020 № 58 «Про обласний бюджет Рівненської області 
на 2021 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», керуючись статтею 55 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»:

Затвердити паспорти бюджетної програми Рівненської обласної ради на 
2021 рік за КПКВКМБ:

- 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради 
(у разі її створення), міської, селищної, сільської ради»;

-0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;

- 0118420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації».

Г олова Сергій КОНДРАЧУК



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 голови обласної ради в ід / ^ ^  е?/№

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

21085816
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0100000
(код Програмної

Рівненська обласна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21085816
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0110000
(код Програмної

Рівненська обласна рада
(найменування відповідального виконавця)

3. 0110150
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

_________0150_________
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

______ 0111_______
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради________________________________

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

17100000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - ЗО 335000 гривень, у тому числі загального фонду - 29 885000 гривень та спеціального фонду - 450000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

оакон України і іро місцеве самоврядування в Україні 
Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік"
Бюджетний кодекс України
Рішення Рівненської обласної ради "Про обласний бюджет Рівненської області на 2021 рік" від 24.12.2020 №58
Постанова КМУ від 09.03.2006 №268
Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 №77

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

|№ з/п Цілі державної політики !:
I 1 " " Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень представницьких функцій, визначених Конституцією України та іншими законами |



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

М° з/п Завдання !

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради.

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

! 1 2 3 4 5
1 Фінансове забезпечення діяльності обласної ради. 29 885 000 29 885 000

2 Забезпечення обладнанням довгострокового користування 450000 450000

Усього 29 885 000 450000 ЗО 335 000

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

№  З /п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
і 1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники
Одиниця

В И М І Р У
Д жерело інф ормації Загальний фонд Спеціальний фонд У сь о го

1 2 3 г  4 5 6 7
1 затрат

Кількість штатних одиниць | ОД. |штатний розпис | 52 | | 52
2 продукту

Кількість отриманих листів о д .
Програма реєстрації вхідної 
кореспонденції

3 500 3 500

Кількість отриманих звернень, заяв о д .
Програма реєстрації вхідної 
кореспонденції

1 900 1 900

Кількість скарг, запитів ОД.
Програма реєстрації вхідної 
кореспонденції

160 160

Кількість прийнятих нормативно-правових актів о д .
Програма реєстрації вхідної 
кореспонденції

1 050 1 050

3 ефективності
Кількість виконаних листів на одного працівника ОД. звітність 67 67

Кількість виконаних звернень, заяв на одного працівника ОД. звітність 36,5 36,5
Кількість виконаних скарг, запитів на одного працівника ОД. звітність 3 3
Кількість виконаних нормативно-правових актів на одного працівника ОД. звітність 20 20

Витрати на утримання однієї штатної одиниці ГРН. звітність 574700,0 8700 ,0 583400 ,0

4 Я К О С Т І

Відсоток виконаних листів | ВІДС. Ірозрахунок | 1001 | 100





ЗАТВЕРДЖЕНО
аказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N“836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови обласної ради в\р,0Р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

21085816
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0100000
(код Програмної

Рівненська обласна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21085816
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0110000
(код Програмної

Рівненська обласна рада
(найменування відповідального виконавця)

3. 0118420
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

_________8420_________
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

_________0830_________
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері засобів масової_______
(найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків 
та кредитування місцевого бюджету)

17100000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 613000 гривень, у тому числі загального фонду - 613000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України " Про державний бюджет України на 2021 рік";
Бюджетний кодекс України;
Рішення Рівненської обласної ради від 24.12.2020 №46 "Про обласну програму забезпечення проінформованості населення та сприяння розвитку інформаційного простору Рівненської області на 2021- 
2023 роки";
Рішення Рівненської обласної ради від 24.12.2020 №58 "Про обласний бюджет Рівненської області на 2021 рік"

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

|№ з/п Цілі державної політики

І __ Інформувати громаду Рівненщини щодо діяльності обласної ради через телебачення і радіомовлення, електронні та друковані засоби масової інформації



7. Мета бюджетної програми
Забезпечення інформування громади щодо діяльності Рівненської обласної ради, її посадових осіб на телебаченні і радіо в електронних та друкованих засобах масової інформації.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1
Підвищення повноти і оперативності інфрмування громадян області про діяльність Рівненської обласної ради, її посадових осіб з актуальних питань соціально-економічного та суспільно- 
політичного життя області та територіальних громад

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5

1
Підготовка статей у друкованих та електронних засобах масової інформації щодо діяльності 
органів місцевого самоврядування обласної ради ( в т.ч. соціальна реклама, прес-тури, 
моніторинг)

3130000 313000

2
Фінансове забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади 
через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення, друкованих засобів масової 
інформації

300000 300000

Усього 613000 613000

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
! 1 2 3 4 5 !

2
Обласна програма забезпечення поінформованості населення та сприяння розвитку інформаційного простору Рівненської 
області на 2021-2023 роки

613000 613000

Усього 613000 613000

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники Одиниця
В И М І Р У

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Обсяг фінансування на висвітлення інформації про діяльність обласної ради 
через теле і радіомовлення

ГРН. кошторис 300 000 3 0 0  000

Обсяг фінансування на висвітлення інформації про діяльність обласної ради в 
друкованих та електронних ЗМІ (в т.ч. соціальна реклама, прес-тури, 
моніторинг)

ГРН . кошторис 313 000 3 1 3  000

2 продукту
Кількість замовлень на трансляцію теле і радіопрограм од . розрахунок 49 49

Кількість публікацій розміщених в ЗМІ од . розрахунок 65 65

3 ефективності
Витрати на одиницю телепродукту ГРН . розрахунок 6 122 6 122

Кількість виходів в ефір теле і радіо програм о д . розрахунок 49 4 9



Кількість опублікованих матеріалів в ЗМІ ОД. розрахунок 65 65
Середній обсяг витрат на опублікування матеріалів в ЗМІ ГРН. розрахунок 4 815 4 815

4 Я К О С Т І

Відсоток теле і радіо програм, що вийшли в ефір /  л / /  відс. звітність 100 100
Відсоток опублікованих матеріалів / Ц  / }  / /  ВІДС. розрахунок 100 100

Голова обласної ради

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Рівненської ОДА

Директор департаменту фінансів 
Рівненської обласноїЩщфвної^ 
адм ін іст рацій^^®  "

/7 < &  к  Т  <А, 'Чхч
09.01.,Ш  л
Дата п о г с „ ,,

|5чг

Сергій КОНДРАЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Лідія БІЛЯК

(ініціали/ініціал, прізвище)



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 голови обласної ради від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. ______0100000______  __________________________________________Рівненська обласна рада__________________________________________  ________21085816
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

21085816
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

2. 0110000
(код Програмної

Рівненська обласна рада
(найменування відповідального виконавця)

3. 0110180
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

________ 0180________
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

________ 0133__________ Інша діяльність у сфері державного управління
(код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з

класифікації видатків та Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування бюджету) кредитування місцевого бюджету)

17100000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 385 гривень, у тому числі загального фонду - 385 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік";
Рішення Рівненської обласної ради від 21.08.2020 №1739 "Про програму заходів з відзначення державних і професійних свят, ювілейних дат,заохочення за заслуги перед Рівненською областю та інших заходів 
протокольного й офіційного характеру на 2021-2025 роки"
Рішення рівненської обласної ради від 24.12.2020 №58 " Про обласний бюджет Рівненської області на 2021 рік"

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

і №  3/П Цілі державної політики

ь .
Забезпечити відзначення свят, подій державного і обласного значення, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненщиною із врученням Почесних грамот Рівненської обласної ради у фото 
рамках, знаків до них, Подяк, цінних подарунків, годинників, квіткової продукції.

7. Мета бюджетної програми
Відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю та інших заходів протокольного й офіційного характеру



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1
2 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради.

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 5
1 Фінансове забезпечення для відзначення свят, подій державного і обласного значення 385 000 385 000

Усього 385 000 385 000

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

№ з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього і
1 2 3 4 5

1
Програма заходів з відзначення державних і професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю та 
інших заходів протокольного й офіційного характеру на 2021-2025 роки

385 000 385 000

Усього 385 000 385 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники Одиниця
В И М І Р У

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

! 1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

обсяг фінансування ГРН. |кошторис 385000] 385 000
2 продукту

Кілкість свят, подій державного та обласного значення, заохочень за заслуги 
перед Рівненщиною. о д . План заходів 110 110

Кількість нагороджених о д . розпорядження 850 850
3 ефективності

Середні витрати на одного нагородженого ГРН. розрахунок 453| 453
4 Я К О С Т І

Питома вага кількості нагороджених до загальної кількості запропонованих іо  
нагородження / /  / / ВІЯС. розрахунок 100 100

Голова обласної ради

погої еноь
Департ ент фінансів Рівненської ОДА

Сергій КОНДРАЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Лідія БІЛЯК

(ініціали/ініціал, прізвище)


