ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від ____________ 2018 року № _____)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
_________________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
наказ
__________________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)
_________________ № ______
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1. 0110000
(КТПКВК МБ)
2. 0110000
(КТПКВК МБ)

Вижницька районна рада
(найменування головного розпорядника)
Вижницька районна рада
(найменування відповідального виконавця)

3. 0110150
0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної
ради,
міської,
селищної,
сільської
рад.
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 3072900 гривень, у тому числі загального фонду – 3048100 гривень та спеціального
фонду –24800 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», Наказу Міністерства фінансів України № 1147 «Про затвердження
типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»,Наказ
міністерства фінансів № 836 від 26.08.2014 року. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання
місцевих бюджетів»,, рішення № 154-26/18 ХХУІ сесії районної ради УІІ скликання від 20.12.2018 року.

2
6. Мета бюджетної програми: Інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради її виконавчого комітету.
7. Завдання бюджетної програми:
№ з/п

Завдання

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п

Напрями використання бюджетних
коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі
бюджет розвитку

Усього

1

2

3

4

5

6

1

На оплату праці

2192900

2192900

2

Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв

208500

208500

3

Інші видатки

646700

24800

671500

Усього

3048100

24800

3072900

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

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

Усього
10. Результативні показники бюджетної програми:

3

№
з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

Од.

Штатний розпис

15

15

Од.

реєстрація

600

600

Грн..

розрахунок

16933

16933

%

розрахунок

98

98

1

затрат
К-сть шт.. одиниць

2

продукту
К-сть отриманих
листів, скарг, заяв

3

ефективності
Витрати на
утримання 1 шт. од.

4

якості
Відсоток отриманих
листів в порівнянні з
минулим роком

Голова районної ради

__________
(підпис)

М.І.. Андрюк
(ініціали та прізвище)

__________
(підпис)

_Л.І.Кириляк

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

(ініціали та прізвище)

