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УКРАЇНА

НІЖИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

26 червня 2018 року м. Ніжин № 36

Про внесення змін до паспортів 
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно ;до спільного розпорядження Ніжинської районної державної 
адміністрації Чернігівської області та Ніжинської районної ради від 01.06.2018 
року № 24, до листа районної ради від 19.06.2018 р. №135, з метою підвищення 
ефективності виконання районного бюджету та забезпечення виконання Закону 
України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 
соціального розвитку України», розпорядження Кабінету Міністрів України від 
23.05.2007 року № 308-р «Концепція реформування місцевих бюджетів», наказ 
Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 «Про затвердження 
типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», наказ 
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:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік:

КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління», 
затвердженого розпорядженням голови районної ради від 27 квітня 2018 
року № 22, виклавши його в новій редакції, що додається;

КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально - 
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 
місті ради (у разі її створе 
2018 року №02, виклав

^селищної* сільської рад» від 09 січня 
редакції, що додається.

Голова районної



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО:
розпорядженням № 36 від 26 червня 2018 року
Ніжинської районної ради

бю дж ету)

наказом № 37 від 26 червня 2018 року 
Фінансового управління Ніжинської РДА 
(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на _2018_ рік

1. 0100000___________Ніжинська районна рада__________________

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000__________ Ніжинська районна рада_________________

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0110180________________ Інша діяльність у сфері державного управління.

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  310,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  310,8 тис. гривень та 
спеціального фонду -  0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2018 
рік». Закон України «Про місцеве самоврядуу " ня в Україні», наказ МФУ від 01.10.2010 п. №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 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми Забезпечення виконання Закону України «Про місиеве самоврядування в Україні», підтримка підприємств, 
установ та організацій, окремих осіб за ініціативу, творчий пошук, патріотизм, розвиток місцевого самоврядуванням нагоди ювілейних 
дат, забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, забезпечення необхідних умов для ефективного 
здійснення депутатами районної ради своїх повноважень,забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

1

■ ■ г ; і ’ і/. . .

0110180 0133

• .. г ; -■ .,г .V ;г р; ■'■Т/ГГОТІЮЇ нпогрпми

'1 Іазва підпрограми

Районна програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед 
Ніжинським районом, здійснення представницьких та інших заходів.

2 0110180 0133
Районна програма по забезпеченню депутатів коштами для проїзду на пленарні засідання, засідання постійних та 
тимчасових депутатських комісій.

3 0110180 0133 Програма розвитку комунальної установи Ніжинської районної ради «Трудовий архів»

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

№
з/п

КПКВК КФКВК
Підпрограма/завдання 
бюджетної програми2

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7
1 0110180 0133 Завдання

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.

50,0 50,0
2 0110180 0133 Завдання

Забезпечення необхідних умов для ефективного здійснення депутатами



з

районної ради своїх повноважень.
5,0 5,0

3 0110180 0133 Завдання
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

197,0 197,0
4 0110180 0133 Завдання

Сприяння у виконанні повноважень депутатів районної ради по вирішенню
проблемних питань територіальних громад та виборців

58,8 58,8
Усього 310,8 310,8

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

Назва регіональної цільової програми 
та підпрограми

КПКВК Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2

Усього
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 0110180

Завдання 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.

затрат
Витрати на фінансове 
забезпечення програми

тис. грн. кошторис 50,0

продукту

П



Кількість проведених 
заходів

од. Плани роботи 30

Кількість підготовлених 
нормативно-правових актів

од. розпорядження 25

ефективності
Середні витрати на
проведення заходу

Тис грн.. розрахунок 1,7

!
! якості
! Рівень забезпечення 
| виконання програми

%
X

100

0110180 Завдання Забезпечення необхідних ) мов для ефективного здійснення депутатами 
районної ради своїх повноважень.

затрат
Кількість депутатів 
районної ради, що 
проживають у сільській 
місцевості

од. Список депутатів 24

Витрати на відрядження 
депутатів

од 5,0

продукту
Кількість затверджених 
авансових звітів

од 80

Кількість проведених 
засідань

од 30

ефективності
Середні витрати на 
проведення одного 
засідання, комісії

тис.грн. звіт 0,2

якості
Рівень забезпечення 
виконання програми

% 100

3 0110180 Завдання Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.
затрат
Кількість штатних одиниць од Штатний розпис 2
продукту
Кількість отриманих 
листів, звернень, заявок,

од Журнал реєстрації 400

( (



5

скарг
ефективності
Кількість виконаних 
листів, звернень, заявок, 
скарг

ОД Журнал реєстрації 400

°тгплтм V I ......мил Ті-с. грі і.. ?р,іт. штлтний р о з п и с 7 4 .5
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проблемних питань територіальних громад та виборців
затрат
Витрати на фінансове 
забезпечення програми

Тис. грн. кошторис 100,0

продукту
Кількість отриманих 
пропозицій, запитів

Од. Журнал реєстрації 34

Кількість складених 
розпоряджень

Од. Журнал реєстрації 5

ефективності
Кількість оброблених 
запитів, пропозицій

Од. розпорядження 34

якості
Рівень повноти виконання 
програми

% 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
___________________________ __________ ___________________________________________________________________________________________ (тис, грн)

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1

( і



Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

Н,:<'.ХО<\)к-.ЧП‘Я  1 і

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).
З і • . . .Прогноз видатків до кінця реалізації інвествдщцаго првектзсзазначається з розбивкою за роками.
Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів О. В. Бузун

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу

(підпис)

йцціали та прізвище)

С. М. Алемша
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 1
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО:
розпорядженням № 36 від 26 червня 2018 року
Ніжинської районної ради

і о рО-ЛІОрЛДіїПКО. коштів місцевого
бюджету)

наказом № 37 від 26 червня 2018 року 
Фінансового управління Ніжинської РДА 
(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на _2018_ рік

1. 0100000 Ніжинська районна рада

(КПКВК МБ) 

2. 0110000

(найменування головного розпорядника) 

_____Ніжинська районна рада__________

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0110150 0111 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 МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  2324.70 тис. гривень, у тому числі загального фонду -2159.4 тис. гривень та 
спеціального фонду -  165.3 тис. 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 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 2018 рік».

( (



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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

. V/ О V-Л1 і! ь піоі ііроіраллі у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)

№
з/п КПКВК КФК

ВК
Підпрограма/завдання 
бюджетної програми 2

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
1 0110150 0111 Завдання

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.
2159,4 165,3 2324,7

Усього 2159,4 165,3 2324,7

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

Назва регіональної цільової 
програми та підпрограми КПКВК Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом

1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2

Усього
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника



з

1 2 3 4 5 6
1 0110150 Завдання Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

затрат
Кількість штатних 
одиниць

од Штатний розпис 9

продукту
Кількість отриманих 
листів, звернень, заявок, 
скарг

од. Журнал реєстрації 1200

Кількість підготовлених
нормативно-правових
актів

од. Рішення сесій, 
розпорядження

420

Кількість проведених 
засідань, нарад, 
семінарів

од протоколи 100

ефективності
Кількість виконаних, 
листів, звернень, заявок, 
скарг

од Журнали реєстрації 1200

Кількість підготовлених
нормативно-правових
актів

420

Витрати на утримання 1 
штатної одиниці

тис. грн.. Звіт, кошторис, 
штатний розпис

170,9

якості X
Відсоток прийнятих
нормативно-правових
актів

% 100

Відсоток вчасно 
виконаних нормативно- 
правових актів

% . 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

( (  ( (



4
я—

(тис, грн)__________

Код

. _ _

Найменування джерел 
надходжень

КПКВ
к

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення,
що

характеризуют 
ь джерела 

фінансування

загальн
ий

фонд

спеціальн 
ий фонд

разо
м

загальн
ий

фонд

спеціальн 
ий фонд

разо
м

загальн
ий

фонд

спеціальн 
ий фонд

разо
м

П ід п р о гр ам а  1 
Ін вести ц ійн и й  проект  
1

л 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
|

Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування (за 
видами)

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).

3 Прогноз видатків до кінця реалізаціПдвеетиційноге^роекту зазначається з розбивкою за роками.
Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу

(пїдоис) (ініціали та прізвище)

V


