УКРАЇНА
Харківська область
Коломацький район
Коломацька селищна рада
Фінансове управління
вул. Гетьмана І. Мазепи, 17, смт. Коломак, Коломацький район, Харківська область, 63101,
тел./факс: 56-4-74; е-т аіІА 1832468@mail.gov.ua, код ЄДРПОУ 41832468________

НАКАЗ
від 07 червня 2018 року

№46/1

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2018 рік
зі змінами
Відповідно до рішення сесії Коломацької селищної ради від 21 грудня 2017
року «Про селищний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами) від
09.02.2018 року, 16.03.2018 року, 16.05.2018 року, частини 8 статті 20 Бюджетного
кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року
№836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання
та виконання місцевих бюджетів» та розпорядження Коломацької селищної ради
від 07.06.2018 року №128/1 «Про затвердження паспорта бюджетної програми зі
змінами»:
НАКАЗУЮ:
1.

Затвердити Паспорт бюджетної програми Коломацької селищної ради на
2018 рік за 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 ради» зі
змінами (додається).
2. Звіт про виконання паспорту бюджетної програми головний розпорядник
коштів подає до фінансового управління Коломацької селищної ради у терміни,
визначені для подання річної зведеної фінансової звітності.

Начальник фінансового управ
Коломацької селищної ради
про пасп. № 46 І 0150 .rtf

Г.М. Паймаш

УКРАЇНА
Харківська область
Коломацький район
Коломацька селищна рада
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 07 червня 2018 року

№128/1

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2018 рік
зі змінами

Відповідно до рішення сесії Коломацької селищної ради від 21 грудня 2017
року «Про селищний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами) від
09.02.2018 року, 16.03.2018 року, 16.05.2018 року, частини 8 статті 20
Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня
2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів» роблю наступне розпорядження:
1. Затвердити Паспорт бюджетної програми Коломацької селищної ради на
2018 рік за 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 ради» зі
змінами (додається).
2. Звіт про виконання паспорту бюджетної програми головний
розпорядник коштів подає до фінансового управління Коломацької селищної ради
у терміни, визначені для подання річної зведеної фінансової звітності.

В.Г. Гуртовий

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

26 .08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Коломаиької селищної пади______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 07.06.2018

РОКУ

№128/1

наказ
Наказ фінансового управління Коломацької
селищної ради___________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)

від 07.06.2018 року №46/1

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1

2.

0100000
(КПКВК МБ)

Коломацька селищна рада

0110000
(КПКВК МБ)

Коломацька селищна рада

0110150

0111

(найменування головного розпорядника)

(найменування відповідального виконавця)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної
ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

3
(КПКВК МБ)

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)1

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

19 110.5

тис. гривень,у тому числі загального фонду-

18 299.1

тис.гривень та спеціального фонду-

811,4

тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Рішення сесії селищної ради "Про селищний бюджет на 2018 рік" від 21.12.2017 року,від
09.02.2018 року, від 16.03.2018 року, від 16.05.2018 року, наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від
26.08.2014 року № 836, Наказ МФУ "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне
управління" від 01.10.2010 № 1147, Постанова КМУ "Про затвердження Порядку складання, розгляду,затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"
від 28.02.2002 року № 228, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
. ,.
..
6. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Коломацької селищної ради та виконавчого комітету, забезпечення
.
,
.
„
прав і свобод громаняд в межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією та Законами України_____________________________________________
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
N з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

2

3

4

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

N з/п

КПКВК

КФКВК

1

2

3

1

Підпрограма / завдання бюджетної
програми

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

4

5

6

7

18 256,1

0,0

18 256,1

43,0

661,4

704,4

0,0

150,0

150,0

18 299,1

811,4

19 110,5

Завдання 1:
дійснення ефективного управління органами
місцевого самоврядування по виконанню
власних і делегованих повноважень

0110150

Завдання 2:
Придбання обладнання та предметів
довгострокового користування
Завдання 3:
Проведення капітальних ремонтів

2

3

У сього

9 . 1Іерелік 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
0,00

У сього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N з/п

КПКВК

1

2

Назва показника
3

Одиниця
виміру
4

Джерело інформації

Значення показника

5

6

од.

Ш татний розпис

68,5

од.

Книга реєстрації

1 884

од.

Книга реєстрації

од.

Книга реєстрації

Завдання 1:
дій сн ен н я еф ек ти вн ого уп равлін н я
0110150

1

орган ам и м ісц евого сам овр ядуван н я по
ви к он ан н ю власних і д ел еговани х
повноваж ень
Затрат

кількість штатних одиниць
2

П родукту

кількість отриманих листів, звернень, заяв,
скарг
Кількість прийнятих нормативно-правових
актів
Кількість прийнятих рішень сесій

4
528

Ефективності
кількість виконаних листів, звернень, заяв,
________скарг на одного працівника________
кількість приинятих нормативно-правових
________ актів на одного працівника________
витрати на утримання однієї штатної одиниці
кількість приинятих рішень сесій на одного
________________працівника________________

Розрахунок
од.

Розрахунок

тис.грн.

Розрахунок

од.

Розрахунок

тис.грн

Розрахунок

тис ірн
тис ірн

Розрахунок
Розрахунок

ти сір н
тис.грн.

Розрахунок
Довідка про зміни до кошторису
№1 від 07.06.2018 року

28
0,06
22,19

Завдання 2:
П ри дбан н я обладнання та предм етів
дов гострок ового користування
Затрат

Обсяг видатків на придбання комп"ютерної
_________________ техніки_________________
Обсяг видатків на придбання оргтехніки
Обсяг видатків на придбання легкових
автомобілів
Обсяг і ч і д і п кін на придбання вікон
Обсяг іидатків на придбання кондиціонерів

24,0
7,0
599,5
63,0
30,9

П родукту

Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок

Кип.кк і і. придбаної комп"ютерної техніки
Кілі.кісп. придбаної оргтехніки
Кількість придбаних легкових автомобілів
Кількість придбаних вікон
Кількість придбаних кондиціонерів

од.

Розрахунок
Розрахунок

тис.грн

Розрахунок

тис.грн

Розрахунок

тис.грн.

Розрахунок

тис.грн.
тис.грн

Розрахунок
Розрахунок

ОД.

Е ф ективності

Середні витрати на придбання одиниці
оргтехніки
Середні витрати на придбання одиниці
_________комп"ютерної техніки_________
Середні витрати на придбання одного
________ легкового автомобіля________
Середні витрати на придбання одного вікна
Середні витрати на придбання 1 кондиціонера

7,0
12,0
599,5
9,0
10,3

Я кості

Рівень оновлення матеріально-технічної бази

100

Завдання 3:
П ров еден н я капітальних рем онтів
Затрат

обсяг видатків

тис.грн.

Розрахунок

150,0

П родукту

Розрахунок

кількість об'єктів, в яких планується провести
_____________капітальний ремонт_____________
Е ф ективності

середня вартість ремонту одного об"єкта

тис.грн.

Розрахунок

150,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис.грн.)
Касові видатки станом на
1 січня звітного періоду
Код

Найменування джерел надходжень

1

2
Усього

Код функціональної класифікац]
Пункт 11 заповнюється тільї
5 Прогноз видатків до кін:

Селищний

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту3

КПКВК

3

загальний
фонд

спеціальний
фонд

4

5

разом
6
0,00

загальний
фонд

спеціальний
фонд

7

8

разом
9
0,00

загальний
фонд

спеціальний
фонд

10

11

;итування бюджету вказується лиш е у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми,
юцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
:кту зазначається з розбивкою за роками.

В. Г. Гуртовий

ГО Л О В І

(ін іц іал и і п різви щ е)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансово'
селищної ради

я Коломацької
Г. М. Паймаш
(ін іц іал и і п різви щ е)

1

Пояснення, що

разом

фінансування

12
0,00

13

