
    

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
від 20 грудня 2019 року Миколаїв № 301-р 

 
   
Про внесення змін до  паспорта 
бюджетної програми Миколаївської 
обласної ради  на 2019 рік 

 
 
Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рішення Миколаївської обласної ради від 21 грудня             

2018 року № 28 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2019 рік»,        
від 13 грудня 2019 року № 9 «Про внесення змін до обласного бюджету 

Миколаївської області на 2019 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. Внести зміни до паспорта бюджетної програми Миколаївської обласної 

ради на 2019 рік за КТПКВКМБ 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. Взяти до уваги, що затверджений пунктом 1 цього розпорядження 

паспорт бюджетної програми за КТПКВКМБ 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» 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.  
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         3. Відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату 

обласної ради (Коваленко) забезпечити подання зазначеного вище паспорта 
бюджетної програми Миколаївської обласної ради на 2019 рік на погодження 

до департаменту фінансів Миколаївської  обласної державної адміністрації. 
 

        4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 

 
 
 
 
 
Голова обласної ради      Вікторія МОСКАЛЕНКО 



 
Додаток 1 
до розпорядження голови обласної ради  
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження  голови обласної ради 
від  20 грудня 2019 року № 301-р, примірник 1     
(найменування головного розпорядника  коштів місцевого бюджету) 
 

 
 
 

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік  

 
 

1.  0100000                      Миколаївська обласна рада     
                                 (код)                                       (найменування головного розпорядника)  

 
 

2. 0110000                       Миколаївська обласна рада    
                (код)                                            (найменування відповідального виконавця)  

 
3. 0110150         0111     Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  
            (код)                  (КФКВК)     обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,    

                                                  сільської рад  
                                                                                          (найменування бюджетної програми)  

 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16 904 900 гривень, у тому числі загального фонду –      

16 432 000 гривень та спеціального фонду – 472 900 гривень. 
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5. Підстави для виконання бюджетної програми: 
 
1) Конституція України; 
2) Бюджетний Кодекс України; 
3) Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 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 21 грудня 2018 року № 28 «Про обласний бюджет Миколаївської 

області на 2019 рік»; 
11) рішення Миколаївської обласної ради від 13 грудня 2019 року  № 9 «Про внесення змін до обласного бюджету 

Миколаївської області на 2019 рік». 
 
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:  
 

№  
з/п Ціль державної політики 

1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 

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

діяльності обласної ради.  
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8. Завдання бюджетної програми. 

№ 
 з/п Завдання 

 

1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 
 

9. Напрями використання бюджетних коштів:                                    
                                                          (грн)  

№ 

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

1 2 3 4 5 
1. Забезпечення виконання наданих 

законодавством повноважень  
16 432 000 472 900 16 904 900 

Усього 16 432 000 472 900 16 904 900  
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 

                                                        (грн)  
№ 
з/п 

Найменування місцевої/ регіональної 

програми 
Загальний 

фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 
 Обласна Програма підтримки засобів 

масової інформації та забезпечення 

відкритості у діяльності органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування 

на  2017-2021 роки  

600 000  600 000 

 Усього 600 000  600 000 



4 
Продовження додатка 1 

 
 
 11.  Результативні показники бюджетної програми:  
 
 

№ 
з/п Показники Одиниця 

виміру 
Джерело 

інформації 
Загальний 

фонд 
Спеціальний 

фонд Усього 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 

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 
4 080  4 080 

2.2. Кількість прийнятих нормативно-
правових актів 

од. порядок 

денний сесій 
116  116 

3. ефективності 
 

     

3.1. Кількість виконаних листів, звернень, 

заяв, скарг на одного працівника 
од. внутрішній 

облік 
99  99 

3.2. Кількість прийнятих нормативно-
правових актів на одного працівника 
 

од. внутрішній 

облік  
3  3 

3.3. Витрати на утримання однієї штатної 

одиниці 
 

грн внутрішній 

облік 
400 781 11 534 412 315 
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1 2 3 4 5 6 7 
4. якості  х    

4.1. Частка прийнятих нормативно-
правових актів у загальній кількості 

розроблених 

% внутрішній 

облік  
100  100 

4.2. Частка задоволених листів, звернень, 

заяв, скарг у загальному обсязі  
% внутрішній 

облік 
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 
 
 
__ грудня 2019 року 
 
М.П. 
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