УКРАЇНА
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
(Сьоме скликання)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ РАДИ

20

від

року

№ ___

Про внесення змін до розпорядження
голови обласної ради від 07.02.2018
№16-А «Про затвердження паспорта
бюджетної
програми
Рівненської
обласної ради на 2018 рік»
Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, рішення обласної
ради від 18.05.2018 №668 «Про внесення змін до обласного бюджету на
2018 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 2018 рік за КПКВК МБ 0110150 «Організаційне, інформаційноаналітичне 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
07.02.2018 № 16-а, виклавши його в новій редакції, що додається.
і

2. Фінансово-господарському відділу виконавчого апарату обласної ради
забезпечити подання паспорта бюджетної програми Рівненської обласної ради
:я до департаменту фінансів Рівненської обласної
на 2018 рік на
державної адмінй^р&ції

Голова ради

О.Данильчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної ради

670

Р9. <№■/£

_________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 . _0100000__________________ Рівненська обласна рада ________________________
(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2 . _0110000 _________________ Рівненська обласна рада____________________
(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3 . _0110150__0111________ Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної
( КПКВК МБ) (КФКВК)1

ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19300,00 тис. грн., у тому числі загального фонду 19100,00 тис. грн. та спеціального фонду - 200,0 тис. грн.
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 2018 рік”;
- Рішення обласної ради від 22.12.2017 №826 “Про обласний бюджет на 2018р.”;
- Рішення обласної ради від 07.09.2018 №1099 “Про внесення змін до обласного бюджету на 2018р.”.

6. 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.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п

кпквк

КФКВК

Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
________ ____________________________________________________________ _________(тис, грн)
№
з/п
1
1

Підпрограма/завдання
бюджетної програми2

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Разом

4
Забезпечення виконання наданих
законодавством повноважень

5
19100,00

6
200,00

7
19300,00

У сього

1 9 1 0 0 ,0 0

2 0 0 ,0 0

1 9 3 0 0 ,0 0

КПКВК КФКВК
2
0110150

3
0111

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
_______________________________ ___________ ________________ _______________ _____(тис, грн)
Назва регіональної цільової програми
та підпрограми
1
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього

КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

2

3

4

5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№
з/п

кпквк

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

1.

0110150

Завдання 1
~

Затрат

Кількість штатних одиниць

2.

3.

Од.

Штатний розпис

51

Кількість отриманих листів

шт.

3000

Кількість отриманих
звернень, заяв
Кількість скарг, запитів

шт.

Кількість прийнятих
нормативно-правових актів

шт.

Програма реєстрації
вхідної кореспонденції
Програма реєстрації
вхідної кореспонденції
Програма реєстрації
вхідної кореспонденції
Програма реєстрації
вхідної кореспонденції

П родукту

120

800

Е ф екти вн ості

Кількість виконаних листів
на одного працівника
Кількість виконаних
звернень, заяв на одного
працівника
Кількість виконаних скарг
на одного працівника
Кількість прийнятих
нормативно-правових актів
на одного працівника
Витрати на утримання
однієї штатної одиниці
4.

шт.

1500

шт.

Звіт

59

шт.

Звіт

29

шт.

Звіт

2

шт.

Звіт

16

тис.грн.

Кошторис

378,4

%

Звіт

100

Я к ості

Відсоток виконаних листів,
звернень, заяв, скарг
Відсоток прийнятих
нормативно-правових актів

%

Звіт

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

100

Код
1

Найменування джерел
надходжень
2
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Н адходж ення із
бю дж ет у
Інш і дж ерела
ф інансування (за видами)

КПКВК

3

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

Прогноз видатків до кінця
реалізації інвестиційного
проекту1
23

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

Пояснення, що
характеризують
джерела
фінансування

4

5

6

7

8

9

10

п

12

13

План видатків звітного
періоду

*

X

X

X

Інвестиційний проект 2
Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на
підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова обласної ради

Данильчук О.Ю.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту фінансів ОДА

Біляк Л.А.
(ініціали та прізвище)

