
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства

* фінансів України
26.08.2014 Х° 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Корюківської районної ради №50 від 26.10.2018 року_________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансовий відділ Корюківської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)
26 жовтня 2018 року№57

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 0100000 Корюківська районна рада

2.

(КПКВК МБ) 

0110000 Корюківська районна рада
(найменування головного розпорядника)

3

(КПКВК МБ) 

0110150 0111

(найменування відповідального виконавця)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 
ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селіщної, сільської рад та їх 
виконавчих комітетів

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2360,19 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 2348.19 тис.гривень та спеціального фонду- 12 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2018 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФУ "Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, рішення сесії Корюківської районної ради від 
21.12.2017р. "Про районний бюджет на 2018 рік", спільне розпорядження Корюківської РДА та Корюківської районної ради №16 від 20.04.20)8 року "Про перерозподіл видатків 
районого бюджету", рішення сесії Корюківської районної ради від 25.10.2018р. Про внесення змін до рішення сімнадцятої сесії районної ради від 21 грудня 2017 року"Про районний 
бюджет на 2018 рік".________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ______________________
6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради______ __________________________________________
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N  з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)

ТТі ппппгпялля / ія п п я и и а  тгясртипї



N  з/п к п к в к КФ КВК
програм и

загальний ф о н д спеціальний ф о н д разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0110150 0111

0110150 - Організаційне, інформаційно- 
аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, 
районної ради, районної у місті ради (у разі 
її створення), міської, селіщної, сільської 

рад т

2348,19 12,00 2360,19

2 0110150 0111

Здійснення виконавчими органами міських 
рад, районних у містах рад (у разі їх 
створення) наданих законодавством 

повноважень у відповідній сфері 2348,19 12,00 2360,19

Усього 2348,19 12,00 2360,19

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми к п к в к загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 лД 4 5
Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника Одиниця
ВИМІРУ

Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

0110150

0110150 - Організаційне, інформаційно- 
аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, 
районної ради, районної у місті ради (у разі 
її створення), міської, селіщної, сільської 

рад
Здійснення виконавчими органами міських 

рад, районних у містах рад (у разі їх 
створення) наданих законодавством 

повноважень у відповідній сфері

Затрат
кількість штатних одиниць од. "штйтнййфозпис > 15,00 As®

0110170 Продукту
кількість отриманих листів, звернень, заяв, 

скаог
од. :іі; Ж\рнал рес стрітії

кількість прийнятих нормативно-правових 
актів

од. ^рнал реєстрації у  120,00



Кількість наданих дозволів на передачу в 
ооенду н є и у х о м о г о  майна

шт. журнал реєстрації ;щ о Щї

Ефективності
кількість виконаних листів, звернень, заяв, 

скарг на одного працівника
од. -  журнал реєстрації

кількість прийнятих нормативно-правових 
актів на одного працівника

о д . журнал реєстрації 67,66

витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. розрахунок

кількості укладених договорів оренди та 
додаткових угод

шт. • журнал реєстрації
2 1 .0 0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень к п к в к

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту3 Пояснення, що 

характеризують джерелг 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 є 7 8 9 10 п 12 13
Усього 0,00 0,00 0.00

1 Код функціональної класифікації видатків
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверд: 
'  Прогноз видатків до кінця реалізації

Г олова Корюківської районної

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу

і вказується лише у випадку, коли бюджетна поогоама не поділяється на підпоогоами.
ХІ видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

^  з розбивкою за роками.
“  ^  Ь \ \

Чернуха В.І.

Єременко В.І.

(ініціали і прізвище)

(підпис) (ініціали і прізвище)


