
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року 

Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження 
Корюківська районна рада

(головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29 березня 2019 року № 17

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000__________  Корюківська районна рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Корюківська районна рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 .0110150 01П Організаційне.інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної рааи.районної ради.районної у місті падину разі її створення), міської.селишної.сільської пад та їх виконавчих комітетів

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -  2407200.00 гривень, у тому числі загального фонду -  2389200,00 гривень та спеціального фонду -18000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік, Закон 
України "Про місцеве самоврядування в Україні ", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії районної ради від 20 грудня 2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік", розпорядження 
Корюківської РДА та Корюківської районної ради № 17 від 18 березня 2019 року.

6. Ц ілі д е р ж а в н о ї політики, на досягнення  яких спрям ована  реал ізац ія  бю д ж е тн о ї п рограм и

№ з/п Ціль державної політики

1.
Реалізація державної політики спрямована на забезпечення організаційного,інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районої 
у місті ради(у разі її створення),міської,селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів.
7. Мета бюджетної програми: організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районої у місті ради(у разі її 
створення),міської,селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів.
8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 Забезпечити виконання організаційно,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради.



9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний у тому числі
і 2 3 4 5

і Здійсненя виконавчими органами мівських рад,районних у містах ( у разі її створення) наданих законодавством повноважень у
відповідій сері 2389200 18000 0

Усього 2389200,00 18000,00 0,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний Спеціальний
1 2 3

1 Програма фінансового забезпечення діяльності депутатів районної ради по виконанню доручень виборців на 2016-2020 роки 85000 0

Усього 85000,00 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№

1

Показник Одиниця
В И М ІН У

Джерело інформації Загальний
Фонд

Спеціальний
Фонд

2 3 4 5 6

1 затрат
кількість штатних одиниць од. штатний розпис 15
витрати на утримання 1 штатної одиниці грн. кошторис 159280,00 1200,00

2 продукту
кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг од. журнал реєстрації 600 0
кількість прийнятих нормативно-правових актів од. журнал реєстрації 118 0
кількість наданих дозволів на передачу в оренду нерухомого майна од. журнал реєстрації 14

ч  т е *
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і <е>]

в і^ д р :

В.І.Чернуха
Гінтіятти Т Я  П П ІЯ П И Т Т ІР Ї

В.І.Єоеменко 
(ініціали та прізвище)


