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УКРАЇНА

НІЖИНСЬКА РАЙОННА РАДА  
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

, , і

14 січня

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

2019 року м. Ніжин № 03

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до рішення двадцять першої сесії Ніжинської районної ради 
сьомого скликання від 21 грудня 2018 року « Про районний бюджет на 2019 
рік», з метою підвищення ефективності виконання районного бюджету та 
забезпечення виконання Закону України від 23.03.2000р. «Про державне 
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 
України», розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 року 
№308-р «Про схвалення концепції реформування місцевих бюджетів», наказу 
Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 «Про затвердження 
типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», наказу 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів».
Відповідно до статей 20, 21, 75 Бюджетного кодексу України наказую :

1. Затвердити паспорти бюджетних програм головного розпорядника 
коштів районного бюджету -  Ніжинській районній раді на 2019 рікг

КПКВК 0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально -
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 
ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської,
селищної, сільської рад. __

КПКВК 0113242 Інші заходи у сфері соціального і соціального
забезпечення. X

КПКВК 0110180 Інша 
КПКВК 0118320 Збеї

^  *  / '/р /

ері державного у ї ї
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Голова раіщнної ра> В. Бузун



(

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням від 14 січня 2019 р. №03
_______ Ніжинської районної ради___________

(найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету

наказом від 14 січня 2019 р. №6
Фінансового управління Ніжинської РДА 

(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Н іж и н ськ а  р а й о н н а  р а д а
■код) (найменування головного розпорядника)

2. Щ 1.0.000 Н іж и н ськ а  р а й о н н а  р а д а
*код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0П0150 1090 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності
(код) (КФКВК) обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,

сільської рад.

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 306130 гривень, у тому числі загального фонду 2991300 гривень та спеціального 
фонду___70000 гривень.
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5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік». Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», наказ МФУ від 01.10.2010 р. №1147 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх 
виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» зі змінами, що внесені наказом МФУ від 27.09.2012 року №1035, рішення 
сесії районної ради «Про місцевий бюджет району на 2019 рік».

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

№ з/п Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми Організаційне. інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, 
районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної сільської рад.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1 2 3 4
.»

5

1 Утримання апарату 2991300 2991300
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Усього 2991300

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

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Кількість штатних одиниць од Штатний розпис 9 9

2 продукту
Кількість отриманих листів, 
звернень, заявок, скарг

од. Журнал
реєстрації

1000 1000

Кількіс і ь підготовлених 
нормативно-правових актів

од. Рішення сесій, 
розпорядження

400 400

Кількіс і ь проведених засідань, 
нарад, семінарів

од протоколи 120 120
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3 ефективності
Кількість виконаних, листів, 
звернень,заявок, скарг

од Журнали
реєстрації

1000 1000

Кількість підготовлених 
нормативно-правових актів

400 400

Витрати на утримання 1 
штатної одиниці

тис. грн.. Звіт, кошторис,. 
штатний розпис

281,5 281,5

4 якості
Відсоток прийнятих нормативно- 
правових актів

% 100 100

Відсоток вчасно виконаних 
нормативно-правових актів

% 100 100

Керівник установи -  головного 
розпорядника бюджетних коштів / 
заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Керівник місцевого фінансового органу / 
заступник керівника місцевого фінансового 
органу . '

/ / |5 /  І П  І  р  і \*£П 
Дата погодження
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0100000
(код)

0110000
(код)

0110180
(код)
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням від 14 січня 2019 р. №03
_______ Ніжинської районної ради___________

(найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету 
наказом від 14 січня 2019 р. №6

Фінансового управління Ніжинської РДА 
(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

Ніжинська районна рада_______________________________________________________
(найменування головного розпорядника)

Ніжинська районна рада_____________________________ _________________________
(найменування відповідального виконавця)

Інша діяльність у сфері державного управління.
(найменування бюджетної програми)

0133
(КФКВК)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 50000 гривень, у тому числі загального фонду 50000* гривень та спеціального
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фонду -_____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України. Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік». Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», наказ МФУ від 01.10.2010 р. №1147 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх 
виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» зі змінами, внесеними наказом МФУ від 27.09.2012 року № 1035, рішення 
сесії районної ради «Про місцевий бюджет району на 2019 рік».

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

№ з/п Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми Забезпечення виконання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підтримка підприємств, 
установ та організацій, окремих осіб за ініціативу, творчий пошук, патріотизм, розвиток місцевого самоврядування, з нагоди ювілейних дат, 
забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення заходів з нагоди професійних свят, ювілеїв, знаменних дат, знакових подій, конкурсів та інших заходів, що входять 
до компетенції місцевого самоврядування матеріальними винагородами, листівками, бланками грамот, цінними подарунками, 
конвертами квітами, створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для виконання мети 
програми. •*
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9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1 2 3 4 5

і Витрати на проведення заходів 50000 50000

Усього 50000 50000

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

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат
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Витрати на фінансове 
забезпечення програми

тис. грн. кошторис 50000 50000

2 продукту
Кількість проведених заходів од. Плани роботи ЗО 30

Кількість підготовлених 
нормативно-правових актів

од. розпорядження 25 25

О3 ефективності
п ви грати і і ;  денні

заходу

якості

Тис гри.. розрахунок 1,7 1.7

Рівень забезпечення виконання 
програми

% 100 100

Керівник установи -  головного 
розпорядника бюджетних коштів / 
заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

О. В. Бузун
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т. М. Глемезда
(ініціали/ініціал, прізвище)

фінансового органу

органу/ 
го фінансового

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням від 14 січня 2019 р. №03
_______ Ніжинської районної ради__________

(найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету 

наказом від 14 січня 2019 р. №6
Фінансового управління Ніжинської РДА 

(найменування місцевого фінансового органу)

1. 0100000
(код)

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Ніжинська районна р а д а __________________________________________
(найменування головного розпорядника)

2. 0110000
(код)

Ніжинська районна рада
(найменування відповідального виконавця)

3. 0110180
(код)

0133
(КФКВК)

Інш а діяльніст ь  у сф ер і держ авн ого  управління.
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 5000 гривень, у тому числі загального фонду 5000>» гривень та спеціального



фонду гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України. Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік». Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», наказ МФУ від 01.10.2010 р. №1147 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх 
виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» зі змінами, внесеними наказом МФУ від 27.09.2012 року № 1035, рішення 
сесії районної ради «Про місцевий бюджет району на 2019 рік».

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

№ з/п Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми Забезпечення необхідних умов для ефективного здійснення депутатами районної ради своїх повноважень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення необхідних умов для ефективного здійснення депутатами районної ради своїх повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1 2 3 4 5
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1 Витрати по забезпеченню депутатів коштами на проїзд 5000 5000

Усього 5000 5000

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

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Кількість депутатів районної 
ради, що проживають у сільській 
місцевості

од. Список депутатів 24 24

Витрати на відрядження 
депутатів

тис. грн. 5,0 5,0

2 продукту

Кількість затверджених 
авансових звітів

од Списки присутніх 
депутатів на 

засіданні

80 80
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Кількість проведених засідань од ЗО 30

3 ефективності
Середні витрати на проведення 
одного засідання, комісії

тис. грн. звіт 0,2 0,2

4 якості
Рівень забезпечення виконання 
програми

% 100 100

Керівник установи -  головного 
розпорядника бюджетних коштів / 
заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО: 

Назва місцев органу

то органу / 
інансового



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням від 14 січня 2019 р. №03
_______ Ніжинської районної ради___________

(найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету 

наказом від 14 січня 2019 р. №6
_Фінансового управління Ніжинської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Ніжинська районна рада___________________________________________________________________________
(К°Д) (найменування головного розпорядника)

2. 01,10000 Ніжинська районна рада__________________________________________________________________________
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0110180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 210000 гривень, у тому числі загального фонду 210000 гривень та 
спеціального фонду -_____ гривень.

А



5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік». Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», наказ МФУ від 01.10.2010 р. №1147 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх 
виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» зі змінами, внесеними наказом МФУ від 27.09.2012 року № 1035. рішення 
сесії районної ради «Про місцевий бюджет району на 2019 рік».

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

№ з/п Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Створення належних умов роботи для органів місцевого самоврядування різних рівнів у Ніжинському районі, надання допомоги у процесах їх 

трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов та сприяння збільшенню ефективності їх роботи в цілому.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Сприяння підвищенню ефективності діяльності органів місцевого самоврядування та їх впливу на процеси соціально- 
економічного й культурного розвитку всіх територій Ніжинського району, забезпечувати поліпшення якості адміністративних та 
управлінських послуг, що надаються населенню, поступове наближення їх до рівня європейських стандартів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5

1 Фінансова підтримка виконання доручень виборців 200000 200000

2 Проведення заходів з розвитку місцевого самоврядування 10000 10000

Усього 210000 210000

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

ч

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Витрати на фінансове 
забезпечення програми грн. кошторис

210000 210000

2 продукту



Кількість отриманих пропозицій, 
запитів од.

34 34

Кількість складених 
розпоряджень од. 3 3

Кількість запланованих заходів од. плани роботи 5 5

3 ефективності
Кількість оброблених пропозицій, 
запитів од.

34 34

Кількість проведених заходів од. 5 5

Середні витрати на проведення 1 
заходу Тис. грн. 0,2 0,2

якості
Рівень забезпечення виконання 
програми

% 100 100

Керівник установи -  головного 
розпорядника бюджетних коштів / 
заступник керівника установи

ПГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Керівц^-йІсцевого

/ X V
5*1 $

'нансового органу / 
шецевого фінансового

у  «V
г- !

Дал а погодж ення 

М. о
/
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1 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням від 14 січня 2019 р. №03
_______ Ніжинської районної ради___________

(найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету 

наказом від 14 січня 2019 р. №6
Фінансового управління Ніжинської РДА 

(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Ніжинська районна рада
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Ніжинська районна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0113242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення______________
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 60000 гривень, у тому числі загального фонду 60000 гривень та спеціального 
фонду -_____ гривень.



5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 р. № 688 «Про затвердження Примірного переліку бюджетних 
програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення 
сесії районної ради «Про місцевий бюджет району на 2019 рік», положення районної ради «Про порядок призначення матеріальної допомоги 
малозахищеним веревам населення». Закон України «Про звернення громадян».

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

№ з/п Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми Забезпечення умов та порядку надання одноразової матеріальної допомоги мало захищеним верствам 
населення району, працівника установ та організацій району, пенсіонерам, що опинилися в складних життєвих обставинах.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Надання одноразової матеріальної допомоги мало захищеним верствам населення району, працівника установ та організацій 
району, пенсіонерам, що опинилися в складних життєвих обставинах.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень



з

(  (

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

1 2 3 4 5

1 Надання матеріальної допомоги 60000 60000

Усього 60000 60000

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

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Витрати на надання матеріальної 
допомоги

грн. кошторис 60000 60000

2 продукту
Кількість отриманих звернень, 
заявок

од. Журнал реєстрації 120 120



4
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Кількість підготовлених 
нормативно-правових актів

од. 12 12

Кількість проведених засідань 
комісій

од протоколи 12 12

3 ефективності
Кількість виконаних звернень, 
заявок

од Журнали реєстрації 120 120

Кількість прийнятих нормативно- 
правових актів

од. 12 12

Середній розмір одноразової 
допомоги

грн. розпорядження 500 500

4 якості
Відсоток прийнятих нормативно- 
правових актів

% 100 100

Відсоток вчасно виконаних 
нормативно-правових актів

% 100 100

Керівник установи -  головного 
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи О. В. Бузун______________

прізвище)

прізвище)

Назва органу

органу / 
фінансового

Дата 

М. П.

О. В. Бузун 
(ініціали/ініціал,

Т. М. Глемезда 
(ініціали/ініціал,



V <

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням від 14 січня № 03
_______ Ніжинської районної ради___________

(найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету 
наказом від 14 січня №6

Фінансового управління Ніжинської РДА 
(найменування місцевого фінансового органу)

1.

2.

3.

0100000
(код)

0110000
(код)

0118320
(код)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

Ніжинська районна рада_____________________________________________
(найменування головного розпорядника)

Ніжинська районна рада____________________________________________
(найменування відповідального виконавця)

0520
(КФКВК)

Збереження природно-заповідного фонду
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 129238 гривень, у тому числі загального фонду 129238 гривень та спеціального



фонду гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік». Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні», наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм за

‘ ° Л П Т  т т т о  '  тг> ’п п о \ ' о л ’ ’Т П Т Г  Г*СГ , т п г г  р  т > -> п  -' ’ тг*тт г ? і л г і ' Т ' ^ Т Г ) ' і ' Т ' ^ ' г т г  т х у  р  \\ и  п  т т п л  ттт Тттг> р тт г »г * г» тт|  Т Т ^ К Н ^ О М  ^  ^  г> іт у  1 0  0 0  ^ 0 1  ^  Р О К У

’ . і ...ц "!■■■ : : "Г'  ; ,'лі'кту на 2019 рік».

. і і І нкн

7. Мета бюджетної програми Збереження, відтворення та раціонального використання природних комплексів, іцо мають важливе 
природоохоронне, наукове, освітнє, естетичне, рекреаційне та оздоровче значення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Збереження природно-заповідної зони.

2 Забезпечення наданих законодавством повноважень.



1
з

(

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1 2 3 4 5

1 У тлітлганття комунального закладу

УСЬОГО

х ісінЛіСії  ̂_ьсч.ііііуі ЛІі̂ ЦСЬОІ/ ікліи-іЬИоі
програми

129238

129238

Оси йліЛШИ фОііД Спеціальний ф онд

129238

129238 •-

гривень

Vсьоі о

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

К ількість штатних одиниць од Штатний розпис 1 1
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2 продукту
Витрати на утримання однієї 
штатної одиниці

од. кошторис 96096 96096

Кількість запланованих заходів од. плани роботи 27 27

3 ефективності
Кількість проведених заходів од звіт про роботу 27 27

4 якості
Відсоток проведених заходів у 
загальній кількості запланованих

% 100 100

Керівник установи -  головного 
розпорядника бюджетних коштів / 
заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Керівник місцевого фінансового органу / 
з а с т у п м і с ц е в о г о  фінансового 
орга
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням від 14 січня 2019 р. №03
_______ Ніжинської районної ради__________

(найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету 

наказом від 14 січня 2019 р. №6
Фінансового управління Ніжинської РДА 

(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Ніжинська районна рада
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Ніжинська районна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0110180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління.
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 230,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду 230,0 т«с. гривень та спеціального



і

фонду -_____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік». Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», наказ МФУ від 01.10.2010 р. №1147 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх 
виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» зі змінами, внесеними наказом МФУ від 27.09.2012 року № 1035, рішення 
сесії районної ради «Про місцевий бюджет району на 2019 рік».

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

№ з/п Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1 2 3 4 5
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1 Витрати на утримання комунального закладу 230000 230000

Усього

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

*

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Кількість штатних одиниць од Штатний розпис 2 2

Площа адмінприміщення м кв. інвентарна справа

2 продукту
Кількість отриманих листів, 
звернень,заявок, скарг

од Журнал реєстрації 400 400

3 ефективності ------------------_»------------



4

Кількість виконаних листів, 
звернень,заявок, скарг

од Журнал реєстрації 400 400

Витрати на утримання однієї 
штатної одиниці

Тис. грн.. Звіт, штатний 
розпис

105000 105000

4 • якості
Відсоток вчасно виконаних 
заявок, скарг, звернень у їх 
загальній кількості

% Журнал реєстрації. 100 100

Керівник установи -  головного 
розпорядника бюджетних коштів / 
заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Керівник місцевого фінансового органу / 
застуріию^ерівника місцевого фінансового

прізвище)

прізвище)(ініціали/ініціал,

О. В. Бузун
(ініціали/ініціал,

Т. М. Глемезда


