МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

2016 р.

Миколаїв

№ 84-р

Про затвердження
паспорта бюджетної програми
Миколаївської обласної ради
на 2016 рік
Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рішення Миколаївської обласної ради від 10 червня
2016 року № 5 «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської
області на 2016 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 2016 рік за КПКВК 0114201 «Інші культурно-освітні заклади та заходи».
2. Відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату
обласної ради (Коваленко) забезпечити подання паспорту бюджетної програми
Миколаївської обласної ради на 2016 рік на погодження до департаменту
фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної ради

В.В.Москаленко
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної ради
23 червня 2016 року № 84-р
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

наказ департаменту фінансів Миколаївської
обласної державної адміністрації
23 червня 2016 року №_114
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік
Миколаївська обласна рада

1. 0100000
(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 0110000

Миколаївська обласна рада

(КПКВК МБ)

3. 0114201

(найменування відповідального виконавця)

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 47,000 тис. гривень, у тому числі
загального фонду – 47,000 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1) Конституція України;
2) Бюджетний Кодекс України;
3) Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»;
4) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
5) рішення Миколаївської обласної ради від 23 березня 2012 року № 5 «Про Програму
розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській області на 2012-2015 роки»;
6) рішення Миколаївської обласної ради від 23 вересня 2011 року № 15 «Про встановлення
відзнаки Миколаївської обласної ради – «За заслуги перед Миколаївщиною»;
7) рішення Миколаївської обласної ради від 10 червня 2016 року № 5 «Про внесення змін до
обласного бюджету Миколаївської області на 2016 рік»;
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8) рішення Миколаївської обласної ради від 25 грудня 2015 року № 10 «Про продовження
строку дії Програми розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській області на 2012-2015 роки
на період до 2017 року».
6. Мета бюджетної програми: забезпечення проведення заходів з організації вручення
відзнаки Миколаївської обласної ради – «За заслуги перед Миколаївщиною».

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми.

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва
підпрограми

1

2

3

4

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

№
з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1.

0114201

110502

Забезпечення виготовлення відзнаки
Миколаївської обласної ради - "За заслуги
перед Миколаївщиною" для відзначення
громадян за значний особистий внесок у
розвиток економічної, науково-технічної,
соціально-культурної сфери; місцевого
самоврядування області; вагомі здобутки в
галузі охорони здоров'я, освіти, культури,
спорту, державного будівництва;

47,000

47,000

47,000

47,000

за мужність і відвагу, проявлені під час
рятування людей та матеріальних цінностей;
видатні заслуги у громадській, науковій,
гуманістичній, просвітницькій та благодійній
діяльності, що сприяла підвищенню ролі та
іміджу регіону в Україні і на міжнародній
арені; високу професійну майстерність, а
також з нагоди державних свят, пам'ятних та
ювілейних дат.
Усього
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9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми.
(тис. грн.)
Загальний
Назва регіональної цільової програми та підпрограми

1
Програма розвитку місцевого самоврядування у
Миколаївській області на 2012-2015 роки

Спеціальний фонд

Разом

4

5

КПКВК

фонд

2

3

0114201

47,000

47,000

47,000

47,000

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань.

№
КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

2

3

4

5

6

з/п
1

0114201

Завдання 1 – Забезпечення виготовлення відзнаки Миколаївської обласної ради - "За заслуги перед Миколаївщиною" для відзначення
громадян за значний особистий внесок у розвиток економічної, науково-технічної, соціально-культурної сфери; місцевого
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1

2

3

4

5

6

самоврядування області; вагомі здобутки в галузі охорони здоров'я, освіти, культури, спорту, державного будівництва; за мужність і
відвагу, проявлені під час рятування людей та матеріальних цінностей; видатні заслуги у громадській, науковій, гуманістичній,
просвітницькій та благодійній діяльності, що сприяла підвищенню ролі та іміджу регіону в Україні і на міжнародній арені; високу
професійну майстерність, а також з нагоди державних свят, пам'ятних та ювілейних дат.
1.

1.1.

Затрат

Кількість виготовлених відзнак «За заслуги
перед Миколаївщиною» усього, у тому числі:

Од.

Розрахунок

100

II ступеня

Од.

Розрахунок

100

Обсяг видатків на виготовлення відзнак

Тис. грн.

Кошторис

47,000

I ступеня

1.2.
2.

Продукту

2.1.

Кількість громадян, представлених до
нагородження відзнакою

Од.

Подання про нагородження

100

2.2.

Кількість нагороджених відзнакою громадян
усього, у тому числі:

Од.

Розпорядження голови
обласної ради

100
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1

2

3

4

5

6

Од.

Розрахунок

100

Тис. грн.

Розрахунок

0.470

I ступеня
II ступеня
3.

3.1.

4.

Ефективності

Середні витрати на виготовлення відзнак
Якості

4.1.

Динаміка збільшення/зменшення кількості
громадян, представлених до нагородження
відзнакою, у плановому періоді до фактичних
показників минулого року

%

Розрахунок

43

4.2.

Динаміка збільшення/зменшення кількості
громадян, нагороджених відзнакою, у плановому
періоді до фактичних показників минулого року

%

Розрахунок

43

Розрахунок

49

I ступеня
II ступеня

Од.
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11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм.2
(тис. грн.)

Код

Найменування
джерел надходжень

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Разом

2

6

7

8

9

10

11

12

13

План видатків звітного періоду

КПКВК
Загаль-ний
фонд

1

Прогноз видатків до кінця
реалізації інвестиційного
проекту3

Пояснен-ня,
що характеризують
джерела
фінансування

Касові видатки
станом
на 01 січня звітного періоду

3

4

Спеціальний фонд
5

Підпрограма 1
Інвестиційний
проект 1
Надходження із
бюджету

Інші джерела
фінансування (за
видами)
…

х

х

х
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Касові видатки
станом
на 01 січня звітного періоду
Код

Найменування
джерел надходжень

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця
реалізації інвестиційного
проекту3

КПКВК
Загаль-ний
фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Разом

Пояснен-ня,
що характеризують
джерела
фінансування

Інвестиційний
проект 2
…
Усього
1

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
_______________________________________________________

Голова обласної ради

В.В.Москаленко
ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації начальник управління доходів та фінансів виробничої
сфери
__________________________С.І.Кричевська

(підпис)

(ініціали та прізвище)

