УКРАЇНА
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
20^р.

№

65

Про внесення змін до розпорядження
районної державної адміністрації
від 14.02.2018 року №37 «Про затвердження
паспортів бюджетних програм на 2018 рік»
Керуючись статтями ст. 18, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», ч.8 статті 20 Бюджетного кодексу України, Законом України від
07.12.2017 року № 2246-УІІІ «Про Державний бюджет України на 2018 рік»,
відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року
№836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання кісцевих бюджетів», зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 10 вересня 2014 року №1103/25880, рішення двадцятої сесії
районної ради VII скликання від 15.02.2018 року №04-20/18 «Про внесення змін
до районного бюджету на 2018 рік», з метою здійснення моніторингу, оцінки
реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового
використання коштів районного бюджету:
1.
Внести зміни до пункту 1 розпорядження районної державної
адміністрації від 14 лютого 2018 року №37 «Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік», доповнивши новим паспортом бюджетної
програми на 2018 рік:
КПКВК 0219800
«Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціальноп економічного та культурного розвитку регіонів».

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою .
Голова районної
державної адміністрації

Р. Сенчук

№
УКРАЇНА
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
НАКАЗ
28.02.2018 р.
Про внесення змін та затвердження
у новій редакції паспорта
бюджетної програми на 2018 рік
Відповідно до рішення XIX сесія VII скликання районної ради від 21.12.2017 №
150-19/17 "Про затвердження районного бюджету на 2018 рік ", Правил складання
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання,
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №
1104/25881 ) у редакції наказу Міністерства фінансів України від ЗО вересня 2016
року №860), рішення XX сесія VII скликання районної ради від 15.02.2018 № 0420/18 "Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік ", НАКАЗУЮ:
1.Внести зміни та затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програм на
2018 рік Вижницької районної державної адміністрації за кодами програмної
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:
КПКВК

0219800

«Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на
виконання програм соціально-економічного та культурного
розвитку регіонів»

що додаються.
Начальник
Виконавець:
Начальник відділу бухгалтерського
обліку і звітності - головний бухгалтер
Погоджено:
Заступник начальника начальник бюджетного відділу
В.о. начальника відділу економічного аналізу
та соціального захисту

Л. Кириляк

Н. Фочук

Н. Труфин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Вижницької районної державної
адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансового управління районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

г£.ог-2.оі£

________

П АСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
0200000

Вижницька районна державна адміністрація

(КПКВК МБ)
0210000

(найменування головного розпорядника)
Вижницька районна державна адміністрація

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

0219800

0180

(КПКВК МБ)

4.

Обсяг

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціальноекономічного та культурного розвитку регіонів
(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)1

бюджетних

призначень/бюджетних

асиі нувань5. Піде гави для виконання бюджетної програми

71Л0 тис, гривень, у і ому числі загального

фонду -

71Л0 гж.гривень та спеціального Фонду-

0 тис. гривень

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закони України від 21.12.2016 року № 1801-\7ІІ1 "Про Державшім бюджет України на 2017 рік", "Про місцеві державні адміністрації",
“Програма сприяння органам виконавчої влади по виконанню ним и повноважень, делегованих районною радою у Вижннцькому районі на 2016-2018 роки’’ затвердженою рішенням 6 сесії 7
скликання №101 -6/16 від 21.04.2016 року, "Програма матеріально-технічного забезпечення управління соціального захисту населення Вижницької райдержадміністрації на 2018 - 2020 роки",
затверджена рішенням дев'ятнадцятої сесії районної ради VII скликання від 20 труднн 2017 року Лі; 145-19/17, "Програма розвитку цивільною захисту, забезпечення пожежної безпеки та
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у Вижннцькому районі на 2016 - 2019 роки", затверджена рішенням п'ятої сесії районної ради VII скликання від 25 лютого 2016 року
№ 73-5/16, рішення дев'ятнадцятої сесії районної ради VII скли канни «Про районний бюджет на 2018 рік» від 21Л 2.2017року Ла 150-19/17, рішення два дня тої сесії районної ради VII
скликання від 15.02.2018 року .№04-20/18 «П ро внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»

6 Мета бюджетної
програми

1. Створення умов для виконання районною державною адміністрацією делею ваннх їй районною радою повноважень, відповідно до Законів України «Про місцеві
державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні» інших законів України та підзаконннх актів для динамічного, збалансованого соціальноекономічного розвитку району, підвищення д н в о с іі управлінських рішень та покращення системи державного управління в цілому, розвиток співпраці та посилення
взаємодії органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування.
2,Реалізація в Вижннцькому районі завдань Уряду, щодо повноти і своєчасною призначення житлових субсидій, забезпечення оптимального функціонування цілісної
системи соціального захисту населення в районі, спрощення механізму звернення для громадян, які потребують соціальної підтримки, скорочення термінів очікування
соціальних виплат, посилення адресності та підвищення якості надання соціальної підтримки населенню.
З.Забезіїсчснни держ авної політики щодо запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення гарантованого рівня
захисту населення і територій від їх наслідків, забезпечення відповідного рівня готовності органів управління, сил та засобів до реагування, надання екстреної допомоги

Іідпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
N з/п

кпквк

КФКВК

Назва підпрограми

і

2

3

4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п

кпквк

КФКВК

1

2

3

Підпрограма / завдання бюджетної програми

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

4

5

6

7

11,10

0,00

11,10

5,00

0,00

5,00

З а в д а н н я 3.
Розвиток цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації
у Вижницькому районі

55,00

0,00

55,00

Усього

7І,Ю

0,00

71,10

Завдання 1.
1

0219800

0180

2

0219800

0180

3

0219800

0180

Сприяння органам виконавчої влади по виконанню 1
ними повноважень, делегованих районною радою
у Вижницькому районі

Завдання 2.
М атеріально-технічне забезпечення управління соціального захисту
населення Вижницької райдержадмінісірації

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(ти с.гр н.)

Назва регіональної цільової
та підпрограми

п рограм и

і
Програма сприяння органам виконавчої
влади по виконанню ними повноважень,
делегованих районною радою у
В и ж н и ц ь к о м у районі на 2016-2018 поки
Програма матеріально-технічного
забезпечення управління соціального захисту
населення Вижницької райдержадміністрації
на 2018 - 2020 роки
Програма розвитку цивільного захисту,
забезпечення пожежної безпеки та
запобігання і реагування на надзвичайні
ситуації у Вижницькому районі на 2016 2019 роки
Усього

кпквк

загальний фона

спеціальний фонд

разом

2

3

4

5

0219800

11,10

0,00

11,10

0219800

5,00

0.00

5,00

0219800

55,00

0,00

55,00

71,10

0,00

71,10

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

2

1

і-

Назва показника

кпквк

0318370

Одиниця виміру

3
4
5
6
З ав д ан н я 1. С п ри я н н я орган ам в иконавч ої влади по виконанню ним и повноваж ень, делегованих районною радою у В нж ницьком у районі

Обсяг видатків передбачених на виконання заходів з
тис. грн.
реалізації П рограми сприяння органам виконавчої влади
по виконанню ними повноважень, делегованих
районною радою у Внжницькому районі

довідка про зміни до кошторису на
2018 рік
11,10

продукту

2.

кількість заходів ( напрямів діяльності) з реалізації
Програми сприяння органам виконавчої влади по
виконанню ними повноважень, делегованих районною
радою у Внжницькому районі

кількість

календарний план використання
коштів
2

кількість проведених семінарів, нарад, навчань, колегій, шт.
комісій.

внутрішінй облік
220

еф ективність

3.

Середні витрати на проведення одного заходу

тис. грн.

розрахунок

Рівень використання коштів

%

Динаміка збільшення кількості проведених семінарів,
%
нарад, навчань, прийомів громадян в плановому періоді
до фактичного показника попереднього періоду.

0318370

тис. грн.

статистична інформація
104,70

довідка про зміни до кошторису на
2018 рік

5,00

продукту
тис.чол.

звітність

16

еф ективності
сердш витрати коштів на 1 одержувача послуг з різних розрахуноково
видів державних соціальних допомог та субсидій

4.

100

за тр ат

кількість одержувачів послуг з різних видів державних
соціальних допомог та субсидій
3

звітність

Завдан ня 2. М атеріально-технічне забезпечення управлін ня соціального захисту населення В нж ницької райдерж адм іністрації

обсяг видатків передбачених на виконання програми
"М атеріально-технічне забезпечення управліїшя
соціального захисту-' населення Внжницької
райдержадміністрації’'
2.

6

якість

4.

1.

Значення показника

за тр ат

1.

2.

Джерело інформації

грн.

0.313

якості
рівень використання коштів

%

звітність

100

Зав д ан н я 3 Р озви ток ц ивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичай ні ситуації у В иж ни цьком у районі

0318370

за тр ат

1.

обсяг видатків передбачених на розвиток цивільного
захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання
і реагування на надзвичайні ситуації у Вижницькому
районі

тис. грн.

довідка про зміни до кошторису на
2018 рік
60,00

продукту

2.

Кількість пожежо - небезпечних об’єктів та об’єктів
підвищеної небезпеки

одиниць

оперативна статистична звітність

Кількість об’єктів та територій, які підлягають
обов’язковому обслуговуванню державними аварійнорятувальними службами

одиниць

оперативна статистична звітність

Кількість об’єктів, які фактично обслуговуються
державними аварійно-рятувальними службами

одиниць

Кількість навчань, проведених на об’єктах з масовим
перебуванням людей

одиниць

45

45
оперативна статистична звітність
6

оперативна статистична звітність
12

еф ективності

3.

кількість пожеж

ОДИНИЦЬ

внутрішіній облік

86

кількість надзвичайних ситуацій

випадків

внутрішіній облік

0

кількість осіб, врятованих на подіях, пожежах та НС

осіб

звітність

5

якості

4.

Середній час слідування на пожежу

хвилина

розрахунок

12,4

Середній час ліквідації пожежі

хвилина

розрахунок

34

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(ти с.гр н.)
К асові видатки станом на
1 січня зв ітного періоду
Н айм ен уван ня дж ерел
надходж ень

П рогноз видатків до кінця р еалізац ії
ін вести ц ій н о го проекту''

кттквк

2

П ояснення, щ о
характеризую ть дж ер ел а

загальний
ф онд

1

1Ілан видатків звітного періоду

3

4

сп еціальни й ф онд

разом

5

6
0,00

Усього

загальний

спеціальний

ф онд

ф онд

7

8

разом
9
0,00

загальний

сп еціальни й

ф онд

ф онд

10

11

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджеіу вкачується лише у випадку, коли бюджетна проірама не поділяється на підпрограми.
' Пункт І І заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/хадаїшя кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
1Ірогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова районної державної адміністрації

Р.І. Ссичук

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління районної державної
адміністрації

Л.І. Кириляк
(підпис)

(ініціали і прі звище)

разом
12
0,00

ф інансування
із

