
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26.08.2014. № 836 

(у редакції наказу Міністерства Фінансів України  

від 29 грудня 2018 року № 1209) 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ / розпорядчий документ 

Розпорядження голови обласної ради від   16.01.2021. № 9-р 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

 

 

ПАСПОРТ 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік  

 

1.     0100000                    Івано-Франківська обласна рада 
               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)  

2.     0110000                    Івано-Франківська обласна рада  
               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)  

3.     0110150       0111     Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 

        ради, районної ради, районної у місті (у разі її створення), міської, селищної, сільських рад 
              (КПКВК МБ)     (КФКВК)1                                                                         (найменування бюджетної програми)  

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 31090600 гривень, у тому числі загального фонду – 

30960600 гривень та спеціального фонду – 130000 гривень.  

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми  

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», накази 

Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 (зі змінами) та від 26.08.2014 р. № 836 (зі змінами), рішення 

обласної ради від 23.12.2020 р. № 42-2/2020 «Про обласний бюджет на 2021 рік» . 

 



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

№ з/п Цілі державної політики 

1 
Забезпечення ефективної організаційної, інформаційно-аналітичної та матеріально-технічної діяльності виконавчого апарату 

обласної ради 

 

7. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності виконавчого апарату обласної ради. 

 

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 Разом 

1 4 5 6 7 

1 
Забезпечення належного функціонування виконавчого апарату 

ради 
30960600 130000 31090600 

 Усього 30960600 130000 31090600 

 

10. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми 

гривень 

Назва регіональної цільової програми та підпрограми 
 

КПКВК 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Разом 

1 2 3 4 5 

     

Усього     
 



11. 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 0110150 
Забезпечення виконання наданих законодавством 

повноважень 
   

1  затрат    

  Кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 48 

  Обсяг витрат на утримання установи грн. Кошторис 31090600 

2  продукту    

  Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. Засоби реєстрації 3835 

  Кількість прийнятих нормативно-правових актів од. Засоби реєстрації 1548 

3  ефективності    

 
 

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 

одного працівника 
од. 

Розрахунковий 

показник 
80 

 
 

Витрати на утримання однієї штатної одиниці 
грн. 

Розрахунковий 

показник 
647721 

4  Якості    

 
 

Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у 

їх загальній кількості 
відс. 

Розрахунковий 

показник 
100 

 
 

Відсоток вчасно профінансованих витрат до їх 

затвердженого обсягу 
відс. 

Розрахунковий 

показник 
100 

 

 

Голова Івано-Франківської обласної ради                               __________                        О. М. Сич 
 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор департаменту фінансів 

Івано-Франківської обласної державної адміністрації           __________                        І. Б. Мацькевич  
 

М.П. 


