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

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови районної ради 

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного 
та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, 
сільс 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

18.02.2022 № 

«100000 

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) 

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік 

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського 
Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

24711384 

(код за ЄДРПОУ) 

2 . 0110000 Новоукраїнська районна рада 24711384 
(код Програмно! класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 

кредитування місцевого бюджету) 

3 . 0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 1131420000 
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією ( к ° л бюджету) 

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 60 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 60 000,00 гривень та 

спеціального фонду- 0,00 гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Наказ МФУ від 02.08.2010р. № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ від 
26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового складання місцевих бюджетів", наказ МФУ від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового 
переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення районної ради від 17.12.2021 року № 162 
"Про районний бюджет Новоукраїнського району Кіровоградської області на 2022 рік". Рішення районної ради від 15.02.2022 року № 183 "Про внесення змін до рішення районної ради 
від 17.12.2021 року № 162 "Про районний бюджет Новоукраїнського району Кіровоградської області на 2022 рік". 

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

№ з/п Ціль державної політики 

1 Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності районної ради 

7. Мета бюджетної програми 
І н ш а д і я л ь н і с т ь у с ф е р і д е р ж а в н о г о у п р а в л і н н я 

Завдання бюджетної програми 



№ з/п Завдання 

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 

2 Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у 
відповідній сфері 

3 Інформаційне забезпечення населення району у місцевих ЗМІ 
4 Відшкодування витрат на відрядження депутатам районної ради 

9. Напрями використання бюджетних коштів 

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

1 2 3 4 5 
1 Інформаційне забезпечення населення району у місцевих ЗМІ ЗО 000,00 0,00 30 000,00 
2 Відшкодування витрат на відрядження депутатам районної ради 20 000,00 0,00 20 000,00 
3 Забезпечення проведення загапьнорайонних заходів 10 000,00 0,00 10 000,00 

У С Ь О Г О 60 000,00 0,00 60 000,00 

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

№ з/и Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 
Усього 0,00 

1!. Результативні показники бюджетної програми 

№ з/п Показники 
Одиниця 

виміру 
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 6 7 
затрат 

обсяг видатків передбачених на проведення заходів грн кошторис на 2022 рік 10 000,00 0,00 10 000,00 
видатки, пов'язані з друкування інформації в ЗМІ грн кошторис на 2022 рік 30 000,00 0,00 30 000,00 

видатки, пов язані з відрядженням депутатів районної ради грн кошторис на 2022 рік 20 000,00 0,00 20 000,00 
продукту 

кількість заходів 
од. розпорядження голови районної 

ради 
50,00 0,00 50,00 

кількість друкованої інформації шт акти виконаних робіт (послуг) 25,00 0,00 25,00 
кількість сесій районної ради 

од. 
кількість звітів про використання 
коштів, виданих на відрядження 

або шд звіт 
67,00 0,00 67,00 

ефективності 
середні витрати на проведення одного заходу розрахункові дані 200.00 0,00 200,00 

вартість друкованої інформації / ^ V ^ \ розрахункові дані 1 200,00 0,00 1 200,00 
середня вартість витрат на 1 людину 
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ПОГОДЖЕНО: 
Фінансовий ВІДДІЛ Новоукраїнської РДА 
(Назва місцевого фінансового органу) 

Начшіьн чансового відділу 

укр<\\у 

Галина ЮРЧИК 


