
      

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
від 31 січня 2020 року Миколаїв № 13-р 

 
 

Про затвердження паспортів 

бюджетних програм Миколаївської 

обласної ради  на 2020 рік 

 

 

Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рішення Миколаївської обласної ради від 26 грудня             

2019 року № 15 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2020 рік»,        

згідно з Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих 

бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими наказом Міністерства 

фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання 

запровадження  програмно – цільового методу складання та виконання 

місцевих бюджетів»:  

 

1. Затвердити паспорт бюджетної програми Миколаївської обласної ради 

на 2020 рік за КПКВК МБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»,            

виклавши його у редакції згідно з  додатком 1 до цього розпорядження.  

 

2. Затвердити паспорт бюджетної програми Миколаївської обласної ради 

на 2020 рік за КПКВК МБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного 

управління», виклавши його у редакції згідно з додатком 2 до цього 

розпорядження. 

 

3. Затвердити паспорт бюджетної програми Миколаївської обласної ради 

на 2020 рік за КПКВК МБ 0117330 «Будівництво інших об’єктів комунальної 

власності», виклавши його у редакції згідно з додатком 3 до цього 

розпорядження. 

 

4. Затвердити паспорт бюджетної програми Миколаївської обласної ради 

на 2020 рік за КПКВК МБ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання», виклавши його у редакції згідно з додатком 4 до цього 

розпорядження. 
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5. Взяти до уваги, що затверджені пунктами 1, 2, 3, 4 цього 

розпорядження паспорти бюджетних програм за КПКВК МБ 0110150 

«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 0110180 «Інша 

діяльність у сфері державного управління», КПКВК МБ 0117330 «Будівництво 

інших об’єктів комунальної власності»,  КПКВК МБ 0117670 «Внески до 

статутного капіталу об’єктів господарювання» виготовлено у двох 

оригінальних примірниках: 

 

примірник 1 є невід’ємною частиною цього розпорядження; 

 

примірник 2 передається  Головному  управлінню Державної казначейської 

служби України в Миколаївській області.  

 

6. Відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату 

обласної ради (Коваленко) забезпечити подання зазначених вище паспортів 

бюджетних  програм Миколаївської обласної ради на 2020 рік на погодження 

до департаменту фінансів Миколаївської  обласної державної адміністрації. 

 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

Голова обласної ради      Вікторія МОСКАЛЕНКО 



 

Додаток 1 

до розпорядження голови обласної ради  

від 31 січня 2020 року № 13-р 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження  голови обласної ради 

від 31 січня 2020 року № 13-р, примірник 1   
(найменування головного розпорядника  коштів місцевого бюджету) 

 

ПАСПОРТ 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік  

 

1. 0100000 Миколаївська обласна рада 25696652 

 (код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету) 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  (код за ЄДРПОУ) 

2. 0110000 Миколаївська обласна рада 25696652 

 (код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету) 

(найменування відповідального виконавця)  (код за ЄДРПОУ) 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

0110150 

 

 

 

0150 

 

 

 

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  

 

 

 

14100000000 

 (код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету) 
(код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету) 

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету) 

(найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною  класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету) 

(код бюджету) 
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4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 23 877 011 гривень, у тому числі загального фонду –      

22 402 500 гривень та спеціального фонду – 1 474 511 гривень. 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

1) Конституція України; 

2) Бюджетний Кодекс України; 

3) Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"; 

4) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";  

5) Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"; 

6) Закон України "Про статус депутатів місцевих рад";  

7) Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в Україні засобами масової інформації"; 

8) обласна Програма підтримки засобів масової інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування на 2017-2021 роки, затверджена рішенням обласної ради від                    

22 грудня  2016 року № 11;  

9) Програма розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській області на 2019-2022 роки, затверджена рішенням 

обласної ради від 21 грудня 2018 № 17;         

10) рішення Миколаївської обласної ради від 26 грудня 2019 року № 15 «Про обласний бюджет Миколаївської 

області на 2020 рік». 

 

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

 

№  з/п Ціль державної політики 

1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 
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7. Мета бюджетної програми: організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності 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 Усього 

 

1 2 3 4 5 

1. Забезпечення виконання наданих 

законодавством повноважень  

22 402 500 1 474 511 23 877 011 

Усього 22 402 500 1 474 511 23 877 011  

 

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

                                                     гривень  

№ 

з/п 
Найменування місцевої/ регіональної 

програми 

Загальний 

фонд 
Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 
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 Обласна Програма підтримки засобів 

масової інформації та забезпечення 

відкритості у діяльності органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування 

на  2017-2021 роки  

1 500 000  1 500 000 

 Усього 1 500 000  1 500 000 

 

 11.  Результативні показники бюджетної програми:  

 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. затрат      

1.1. Кількість штатних одиниць         од. штатний 

розпис 

41  41 

2. продукту      

2.1. Кількість отриманих листів, звернень, 

заяв, скарг 

од. журнал 

реєстрації 

4 508  4 508 

2.2. Кількість прийнятих нормативно-

правових актів 

од. порядок 

денний сесій 

119  119 

3. ефективності 

 

     

3.1. Кількість виконаних листів, звернень, 

заяв, скарг на одного працівника 

од. внутрішній 

облік 

110  110 

3.2. Кількість прийнятих нормативно-

правових актів на одного працівника 

од. внутрішній 

облік  

3  3 
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1 2 3 4 5 6 7 

3.3. Витрати на утримання однієї штатної 

одиниці 

 

грн. розрахунок 546 402 35 964 582 366 

4. якості  х    

4.1. Частка прийнятих нормативно-

правових актів у загальній кількості 

розроблених 

% розрахунок  100  100 

4.2. Частка задоволених листів, звернень, 

заяв, скарг у загальному обсязі  

% розрахунок 100  100 

 

 

Голова обласної ради                                                                  _________________________________ Вікторія МОСКАЛЕНКО 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Департамент фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації 

 

Заступник директора департаменту фінансів  

Миколаївської обласної державної адміністрації –  

начальник бюджетного управління                                         _________________________________  Ольга РОТАР 

 

________2020 року 

 

М.П. 



Додаток 2 

до розпорядження голови обласної ради  

від 31 січня 2020 року № 13-р 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження  голови обласної ради 

від 31 січня 2020 року № 13-р, примірник 1 
(найменування головного розпорядника  коштів місцевого бюджету) 

 

ПАСПОРТ 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік  

 

1. 0100000 Миколаївська обласна рада 25696652 

 (код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету) 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  (код за ЄДРПОУ) 

2. 0110000 Миколаївська обласна рада 25696652 

 (код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету) 

(найменування відповідного виконавця)  (код за ЄДРПОУ) 

 

3. 0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері 

державного управління  

14100000000 

 (код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету) 
(код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету) 

(код Функціональної 

класифікації видатків 

та кредитування 

бюджету) 

(найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною  класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету) 

(код бюджету) 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5 000 гривень, у тому числі загального фонду –                             

5 000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень. 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

1) Конституція України; 

2) Бюджетний Кодекс України; 

3) Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"; 
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Продовження додатка 2 

 
4) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";  

5) Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"; 

6) Закон України "Про статус депутатів місцевих рад";  

7) Закон України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень»; 

8) Закон України «Про виконавче провадження»; 

9) Постанова Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2011 року № 845 «Про затвердження Порядку виконання 

рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів»; 

10) Програма для забезпечення виконання судових рішень на 2018-2020 роки, затверджена рішенням Миколаївської  

обласної ради від 12 квітня 2018 року № 8;  

11) рішення Миколаївської обласної ради від 26 грудня 2019 року № 15 «Про обласний бюджет Миколаївської 

області на 2020 рік». 

 

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

 

№  

з/п 
Ціль державної політики 

1. Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів у визначеному чинним законодавством 

порядку  

 

7. Мета бюджетної програми: забезпечення виконання рішень суду про стягнення коштів з Миколаївської обласної 

ради.  

 

8. Завдання бюджетної програми. 

 

№ з/п Завдання 
 

1. Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів 

 

 

 



3 

Продовження додатка 2 

 
 

9. Напрями використання бюджетних коштів:                                           

                                                          гривень  

№ 

з/п 
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

 

1 2 3 4 5 

1.  Забезпечення виконання судових рішень та 

виконавчих документів 

5 000  5 000 

Усього 5 000  5 000  

 

 

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

                                                        гривень  

№ 

з/п 
Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

 

1 2 3 4 5 

1. 
Програма для забезпечення виконання судових 

рішень на 2018-2020 роки  

5 000  5 000 

 Усього 5 000  5 000 
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 11.  Результативні показники бюджетної програми:  

 

№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Загальний 

фонд 
Спеціальний 

фонд 
Усього 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. затрат 
     

 Обсяг видатків на погашення 

заборгованості за рішеннями суду та 

оплату послуг, пов’язаних з їх 

виконанням 

грн кошторис 5 000  5 000 

2. продукту 
     

2.1. Кількість рішень суду про стягнення 

коштів з обласної ради 

 

шт. внутрішній 

облік 

3  3 

2.2. Кількість рішень суду  про стягнення 

коштів з обласної ради, за якими буде 

здійснено виплати 

 

шт. внутрішній 

облік 

3  3 

3. ефективності 
     

3.1. Середні витрати на виконання одного 

рішення  суду  

       грн внутрішній 

облік 

1 667  1 667 

4. якості 
 х    
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1 2 3 4 5 6 7 

4.1. Рівень виконання  рішення  суду про 

стягнення коштів з обласної ради  

% розрахунок 100  100 

 

 

 

Голова обласної ради                                                                  __________________________            Вікторія МОСКАЛЕНКО 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Департамент фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації 

 

Заступник директора департаменту фінансів  

Миколаївської обласної державної адміністрації –  

начальник бюджетного управління                                 _______________________________             Ольга РОТАР 

 

____________ 2020 року 

 

 

М.П. 



Додаток 3 

до розпорядження голови обласної ради  

від 31 січня 2020 року № 13-р 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження  голови обласної ради 

від 31 січня 2020 року № 13-р, примірник 1 

(найменування головного розпорядника  коштів 

місцевого бюджету) 

 

ПАСПОРТ 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік  

 

1. 0100000 Миколаївська обласна рада 25696652 

 (код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету) 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  (код за ЄДРПОУ) 

2. 0110000 Миколаївська обласна рада 25696652 

 (код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету) 

(найменування відповідного виконавця)  (код за ЄДРПОУ) 

 

3. 0117330 7330 0443 Будівництво інших об’єктів 

комунальної власності 

14100000000 

 (код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету) 
(код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету) 

(код Функціональної 

класифікації видатків 

та кредитування 

бюджету) 

(найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною  класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету) 

(код бюджету) 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 800 000 гривень, у тому числі загального фонду –                           

00 гривень та спеціального фонду – 800 000 гривень. 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

1) Конституція України; 
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2) Бюджетний Кодекс України; 

3) Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"; 

4) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";  

5) Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"; 

6) Закон України "Про статус депутатів місцевих рад";  

7) Програма розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській області на 2019-2022 роки», затверджена 

рішенням Миколаївської  обласної ради від 21 грудня 2018 року № 17;  

8) рішення Миколаївської обласної ради від 26 грудня 2019 року № 15 «Про обласний бюджет Миколаївської 

області на 2020 рік». 

 

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

 

№  

з/п 
Ціль державної політики 

1. Створення належних умов для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 

 

7. Мета бюджетної програми: забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації для подальшого 

проведення капітального ремонту адміністративної будівлі Миколаївської обласної ради за адресою: м.Миколаїв, 

вул.Адміральська, 22.  

 

8. Завдання бюджетної програми. 

 

№ з/п Завдання 
 

1. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи автоматичної сигналізації, 

оповіщення про пожежу та протипожежного спостереження в адміністративній будівлі Миколаївської обласної 

ради по вул. Адміральська, 22, м.Миколаїв 
2. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт частини адміністративної будівлі 

Миколаївської обласної ради  по вул. Адміральська, 22, м.Миколаїв 
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9. Напрями використання бюджетних коштів:                                           

                                                          гривень  

№ 

з/п 
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

 

1 2 3 4 5 

1. Виготовлення проектно-кошторисної документації на 

капітальний ремонт системи автоматичної сигналізації, 

оповіщення про пожежу та протипожежного 

спостереження в адміністративній будівлі 

Миколаївської обласної ради по  

вул. Адміральська, 22, м. Миколаїв  

 100 000 100 000 

2. Виготовлення проектно-кошторисної документації на 

капітальний ремонт частини адміністративної будівлі 

Миколаївської обласної ради по вул. Адміральська, 22, 

м. Миколаїв 

 700 000 700 000 

Усього  800 000 800 000  

 

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

                                                        гривень  

№ 

з/п 

Найменування місцевої/ регіональної програми  

 
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

 

1. 2 3 4 5 

     

 Усього    
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11.  Результативні показники бюджетної програми:  

 

№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Загальний 

фонд 
Спеціальний 

фонд 
Усього 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. затрат      

1.1. Обсяг видатків на виготовлення 

проектно-кошторисної документації  на 

капітальний ремонт системи 

автоматичної сигналізації, оповіщення 

про пожежу та протипожежного 

спостереження в адміністративній 

будівлі Миколаївської обласної ради по 

вул. Адміральська, 22, м. Миколаїв 

грн кошторис  100 000 100 000 

1.2. Обсяг видатків на виготовлення 

проектно-кошторисної документації на 

капітальний ремонт частини 

адміністративної будівлі Миколаївської 

обласної ради по вул. Адміральська, 22, 

м. Миколаїв 

грн кошторис  700 000 700 000 

2. продукту      

2.1. Кількість проектно-кошторисних 

документацій на капітальний ремонт 

системи автоматичної сигналізації, 

оповіщення про пожежу та 

протипожежного спостереження в 

адміністративній будівлі Миколаївської 

обласної ради по вул. Адміральська, 22, 

шт. внутрішній 

облік 

 1 1 
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1 2 3 4 5 6 7 

м. Миколаїв 

2.2. Кількість проектно-кошторисних 

документацій на капітальний ремонт 

частини адміністративної будівлі 

Миколаївської обласної ради по  

вул. Адміральська, 22, м. Миколаїв 

шт. внутрішній 

облік 

 1 1 

3. ефективності      

3.1. Середні витрати на виготовлення 

проектно-кошторисної документації на  

капітальний ремонт системи 

автоматичної сигналізації, оповіщення 

про пожежу та протипожежного 

спостереження в адміністративній 

будівлі Миколаївської обласної ради по 

вул. Адміральська, 22, м. Миколаїв 

       грн. внутрішній 

облік 

 100 000 100 000 

3.2. Середні витрати на виготовлення 

проектно-кошторисної документації на 

капітальний ремонт частини 

адміністративної будівлі Миколаївської 

обласної ради по вул. Адміральська, 22, 

м. Миколаїв 

       грн. внутрішній 

облік 

 700 000 700 000 

4. якості  х    

4.1. Рівень готовності проектно-кошторисної 

документації   на капітальний ремонт 

системи автоматичної сигналізації, 

оповіщення про пожежу та 

протипожежного спостереження в 

% розрахунок  100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 

адміністративній будівлі Миколаївської 

обласної ради по вул. Адміральська, 22, 

м. Миколаїв на кінець бюджетного 

періоду 

4.2. Рівень готовності проектно-кошторисної 

документації на капітальний ремонт 

частини адміністративної будівлі 

Миколаївської обласної ради по  

вул. Адміральська, 22, м. Миколаїв  

на кінець бюджетного періоду 

% розрахунок 100 100 100 

 

 

 

Голова обласної ради                                                                  _____________________________      Вікторія  МОСКАЛЕНКО 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Департамент фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації 

 

Заступник директора департаменту фінансів  

Миколаївської обласної державної адміністрації –  

начальник бюджетного управління                                 _______________________________             Ольга РОТАР 

 

 ________________ 2020 року 

 

М.П. 

 



Додаток 4 

до розпорядження голови обласної ради  

від  31 січня 2020 року № 13-р 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження  голови обласної ради 

від 31 січня 2020 року № 13-р, примірник 1   
(найменування головного розпорядника  коштів місцевого бюджету) 

 

ПАСПОРТ 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік  

 

1. 0100000 Миколаївська обласна рада 25696652 

 (код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 

місцевого бюджету) 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету)  

(код за ЄДРПОУ) 

2. 0110000 Миколаївська обласна рада 25696652 

 (код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 

місцевого бюджету) 

(найменування відповідального виконавця) 

  

(код за ЄДРПОУ) 

3. 0117670 7670 0490 Внески до статутного 

капіталу суб’єктів 

господарювання 

14100000000 

 (код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 

місцевого бюджету) 

(код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету) 

(код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету) 

(найменування 

бюджетної програми 

згідно з Типовою 

програмною  

класифікацією видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету) 

(код бюджету) 
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4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –100 000 гривень, у тому числі загального фонду –                          

0 гривень та спеціального фонду – 100 000 гривень. 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

1) Конституція України; 

2) Бюджетний Кодекс України; 

3) Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"; 

4) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";  

5) Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки «Миколаївщина – 2017» 

(строк дії продовжено на період до 2020 року включно рішенням обласної ради 24.12.2019 № 3); 

6) рішення Миколаївської обласної ради від 26 грудня 2019 року № 15 «Про обласний бюджет Миколаївської 

області на 2020 рік». 

 

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

 

№  

з/п 
Ціль державної політики 

1. Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування підприємств 

комунальної форми власності 

 

7. Мета бюджетної програми: поповнення статутного капіталу Комунального підприємства 

«Госптехобслуговування» Миколаївської обласної ради.  

 

8. Завдання бюджетної програми. 

№ з/п Завдання 
 

1. Розвиток Комунального підприємства «Госптехобслуговування» Миколаївської обласної ради 
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9. Напрями використання бюджетних коштів:                                           

                                                          гривень  

№ 

з/п 
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

 

1 2 3 4 5 

1. Поповнення статутного капіталу (придбання 

клінінгового обладнання) 

  

100 000 

 

100 000 

Усього  100 000 100 000  

 

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

                                                        гривень  

№ 

з/п 

Найменування місцевої/ регіональної програми  

 
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

 

1 2 3 4 5 

1. Програма економічного і соціального розвитку 

Миколаївської області на 2015-2017 роки 

«Миколаївщина – 2017» (строк дії продовжено на 

період до 2020 року включно рішенням обласної 

ради від 24.12.2019 № 3) 

  

100 000 

 

100 000 

 Усього  100 000 100 000 

 

 11.  Результативні показники бюджетної програми:  

 

№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Загальний 

фонд 
Спеціальний 

фонд 
Усього 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. затрат      
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1 2 3 4 5 6 7 

 Обсяг видатків на поповнення 

статутного капіталу 

грн кошторис  100 000 100 000 

2. Продукту      

2.1. Кількість  клінінгового обладнання шт. внутрішній 

облік 

 9 9 

3. ефективності      

3.1. Середні витрати на придбання 

клінінгового обладнання  

       грн внутрішній 

облік 

 11 112 11 112 

4. якості  х    

 

4.1. Поповнення статутного капіталу 

 

% розрахунок 

 

100 100 

 

Голова обласної ради                                      ______________________________________                Вікторія МОСКАЛЕНКО 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Департамент фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації 

 

Заступник директора департаменту фінансів  

Миколаївської обласної державної адміністрації –  

начальник бюджетного управління                                 _______________________________             Ольга РОТАР 

________________ 2020 року 

 

М.П. 
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