ДИ КАН СЬКА РАЙОННА РАДА
П О ЛТА ВСЬКО Ї О БЛА СТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
20 липня 2018 року

№ 28 - АГ

Про перезатвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010
року № 2456-УІ, рішення тридцять другої позачергової сесії Диканської
районної ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року "Про районний
бюджет на 2018 рік", рішення тридцять сьомої позачергової сесії Диканської
районної ради сьомого скликання від 19 липня 201 8 року "Про внесення змін до
районного бюджету на 2018 рік" та Правил складання паспортів бюджетних
програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня
2014 року № 836 перезатвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік за
КПКВК 01101 80, що додається.

Заступник голови районної ради

ДИКАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
НАКАЗ
20.07.2018

смт. Диканька

№ 33

Про перезатвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік
Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010
року № 2456-УІ, рішення тридцять другої позачергової сесії Диканської
районної ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року «Про районний
бюджет на 2018 рік», рішення тридцять третьої позачергової сесії Диканської
районної ради сьомого скликання від 25 січня 2018 року «Про внесення змін до
районного бюджету на 2018 рік» та Правил складання паспортів бюджетних
програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня
2014 року № 836,
НАКАЗУЮ:
Перезатвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік Диканської
районної ради за КПКВК 0110180, що додається.

Начальник фінансового
управління

Є.М.Фесенко

ЗА Т В Е Р Д Ж Е Н О
Н а к а з М ін істерства
ф ін а н с ів У країни

26 .08.2014 № 8 3 6

ЗА ТВ ЕРДЖ ЕН О
Р озпор ядж ення голови Д иканської район ної ради від 20 липня
_____________________________________
2018 року № 28-А Г
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Н аказ фінансового управління Д иканської районної держ авної
адм іністрації'від 20 липня 2018 року № 33
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бю дж етної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1

Д иканська районна рада П олтавської області

0100000

(найменування головного розпорядника)

(КГЖВК М Б)
2.

Диканська районна рада П олтавської області

0110000

(найменування відповідального виконавця)

(КГЖВК МБ)
3

0133

0110180
(КП КБК МБ)

Ін ш а діяльність у сфері держ авного управління
(найменування бю дж етної програми)

(К Ф К В К )1

4. Обсяг бю джетних призначень/бю дж етних асигнувань-

4906,6 тис. гривень,у тому числі загального фонду-

2116,0 тис.гривень та спеціального фонду-

2790,6 тис. гривень

5. Підстави для виконання бю дж етної програми
Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в У країні", Програма підтримки та збереження об'єктів і майна спільної власності територіальних громад району на
2016-2020 роки, Комплексна програма комунікацій влади з громадкістю та розвитку інф орм аційної сфери в Диканському районі на 2016-2018 роки, Програма забезпечення діяльності
депутатів Д иканської районної ради на 2018 рік, районна програма "Вш ануймо лю дину" на 2018-2020 роки,П рограма розвитку архівної справи щодо забезпечення централізованого
зберігання документів ліквідованих підприємств, установ та організацій, іцо розташ овані на території Диканського району на 2018-2022 роки.

6. Мета бюджетної програми

Підтримка та збереження об'єктів і майна спільної власності територіальних громад району, Висвітлення інформації про діяльність органів місцевого
самоврядування, забезпечення ефективної діяльності депутатського корпусу, утвердження серед населення району пріоритету загальнолю дських якостей на
.
" . . .
.
.
основі кращих народних традицій, сучасних свят; широке використання державної символіки, утвердження справжніх духовних цінностей, створення належних
умов для забезпечення ефективного збереження документів.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бю дж етної програми
1Мз/п

КГЖВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

2

3

4

8. Обсяги ф інансування бю дж етної програми у розрізі підпрограм т а завдань
(тис.грн.)

N з/п
1

кпквк

П ідп р о гр ам а/завд ан н я бю дж етної
програми

КФКВК

разом

спеціальний ф онд

загальний фонд

2

3

4

5

6

7

0110180

0133

0110180 - Ін ш і видатки

2116,0

2790,6

4906,60

40,00

0,00

40,00

14,00

0,00

14,00

284,00

0,00

284,00

1598,30

2790,60

4388,90

Висвітлення інф ормації про діяльність органів

1

місцевого самоврядування
В ідзначення всіх д ерж авни х свят на рівні
району, організація заходів(м ітингн,

2

урочистості,покладання квітів до
пам "ятників),інш е
Забезпечення еф ективної діяльності

3

депутатського корпусу
С творення сприятливих ум ов для еф ективного
управління м айном спільної власності
територіальних гром ад району

4

С творення належ них ум ов для гарантованої
5

збереж еності архівних докум ентів

179,70

Усього

2116,0

179,70

4906,6

2790,6

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

1Іазва регіональної цільової програми та
підпрограми

КПКВК

загальний ф онд

спеціальний фонд

разом

1

2

о
:>

4

5

0110180

1598,30

2790,60

4388,90

0110180

14,00

14,00

розвитку ін ф орм аційн ої сфери в Д икан ськом у районі на

0110180

40,00

40,00

2016-2018 роки(райрада)
П рограма забезпечення діяльності депутатів Д иканської
районної ради на 2018 рік

0110180

284,00

284,00

0110180

179,70

179,70

П рограма підтримки та збереж ення об'єктів і майна
спільної власності тер иторіальни х гром ад району на 20162020 роки
Районна прої рама "В ш ануймо лю ди ну"н а 2018-2020 роки
Ком плексна програма ком унікацій влади з гром адкістю та

П рограма розвитку архівн ої справи щ одо забезпечення
централізованого зберіган ня докум ен тів ліквідованих
підприємств, установ та організацій на 2018-2022 поки
У сього

2116,00

2790,60

4906,60

10. Результативні показники бю дж етної програми у розрізі підпрограм і завдань
N з/п
1

1

2

3

Одиниця
виміру
4

0110180

0110180 - Інш і видатки
С творення спри ятли ви х ум ов для
еф ек ти вн ого уп равл ін н я м айном сп іл ьн ої
власності тери торіальн и х гром ад району
З атр ат
К ількість установ

од.

П олож ення про відділ управління

К ількість ш татних одиниць

од.

майном
Штатний розпис

П родукту
Загальна площ а приміщ ень, що перебуває в

кв. м.

ком унальній власності
П лощ а приміщ ень ком унальної власності, що

кв. м.

КПКВК

Н азва показника

здана в оренду
Е ф ективності
С ередня вартість утрим ання приміщ ення

2

комунальної власності
С ередня вартість орендної плати
В исвітлення ін ф орм ац ії про д іяльн ість
орган ів м ісц евого сам оврядуван ня
Затр ат
кількість виданих номерів газети
кількість публ і каці й
П родукту
вартьіеть см2 публікацій
Ефекти ви ості
динам іка збільш ення публікацій в порівнянні з

Д ж ерело інф ормації

Значення показника

5

6

Технічні паспорти, внутріш ня
звітність
Д оговора оренди, внутріш ня

5414,00

грн./кв.м.

Розрахункова величина

гри./кв.м.

Розрахункова величина

22,20

шт.
см2

В нутріш ній облік
В нутріш ній облік

2778

гр и

В нутріш ній облік

3,60

ВЬІДСОТОК

Розрахункова величина

78,00

104

28,6

Забезпечення еф ек ти вн ої діял ь н ості
деп утатського корпусу
З атр ат
кількість нроведннх сесій
П родукту
кількість депутатів
кількість прийнятих сесійних ріш ень
Е ф ективності
середні витрати на одного депутата
Я кос ті
динам іка збільш ений прийнятих сесійних

ШТ.

В нутріш ній облік

15,00

осіб
шт.

В нутріш ній облік
В нутрі шн і й обл і к

26
270,00

тис. грн.

Розрахункова величина

11,20

в іде.

Розрахункова величина

од.

Внутріш ній облік

од.

В нутріш ній облік

ріш ень в порівнянні з минулим роком

4

5463,2

звітність

минулим роком
3

1,00
8,00

0,00

В ідзначення всіх д ер ж авн их свят на рівні
району, організація з а ход і в( м іти н г и,
урочи стості,п ок ладанн я к вітів до
пам"ятни ків),ініпе
Затр ат
кількість регіональних програм

1

П родукту
кількість завдань, проектів, які планується
виконати

8,00

Е ф екти вн ості

5

середня вартість виконання робіт з
впровадж ення одного завдання
Я кості

тис. гри.

Розрахуйікова всличипа

тем п зростання кількості виконання завдань,
проектів порівняно з відповідним періодом
З абезпечен н я зберіган н я док ум ен т ів
лік відован и х п ідп ри єм ств, устан ов та
організацій

відс.

Розрахункова величина

кількість установ

од.

В нутріш ній облік

1

К ількість ш татних одиниць

од.

Ш татний розпис

1

1,70

0,00

Затрат

П родукту
К ількість виданих довідок

шт.

К ни га реєстрації

250

Кількість докум ен тів на зберіганні

тис.ш т

К ни га реєстрації

8150

К ількість запитів

шт.

К ни га реєстрації

300

грн

Розрахункова величина

Е ф ек ти вності
середні витрати на утрим ання одного

8000

п рацівника
Я кості
Д ин ам іка видачі архівних довідок у плановому

відс.

Розрахункова величина

періоді відповідно д о ф актичного показника

20

попереднього періоду

11. Д ж ерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис.грн.)
Касові видатки станом на
] січня звітного періоду
Код

Найменування джерел надходжень

1

2

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту'5

КГЖВК

3

загальний
фонд

спеціальний
фонд

4

5

У сього

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

6

7

8

0,00

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

9

10

11

0,00

К о д ф ункціональної класиф ікації видатків та кредитування бю дж ету вказується л и ш е у випадку, коли бю дж етна програма Ие поділяється на підпрограм и

3 П рогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розби вкою за роками
О.ІО. Ус
(ін іц іал и і п різвищ е)

П О ГОДЖ ЕН О:
Н ачальник фінансового управління Диканської районної
держ ави ої адм і н істрації

12
0,00

2 П ункт 11 заповню ється тільки для затвердж ених у місцевому бю дж еті видатків/надання кредитів на реалізац ію інвестиційних проектів (програм).

Заступник голови Д иканської районної ради

разом

Є.М . Ф есенко

( ін іц іа л и і п р із в и щ е )

Пояснення, що
характеризують джерела
фінансування
13

