
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М іністерства ф інансів  У країни  26 серпня 2014 року №  836
(у редакц ії наказу М іністерства ф інансів  У країни  від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Розпорядження голови Конотопської районної ради від 17.0! .2022 №  2 ( у редакції
розпорядження голови Конотопської районної ради________________________________
К онотопська районна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

#  01.02.2022_______________ № _5____________________________________

ПАСПОРТ
бю джетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1 . _______ 0100000  Конотопська районна рада_____________________  23825594
(код  П рограм ної класи ф ікац ії видатків т а  (найм енування головного розпорядника кош тів  м ісцевого бю дж ету) (код  за Є Д Р П О У )

кредитування м ісц евого  бю дж ету)

2 . _____________0110000_____________ Конотопська районна рада____________________________________________________  23825594
(код  П рограм но ї класи ф ікац ії видатків т а  (найм енування в ідпов ідального  виконавця) (код  за Є Д РП О У )

кредитування м ісцевого  бю дж ету)

3. 0110150 0150 0111

(к о д  П рограм но ї класи ф ікац ії видатків та  (код  Т и пово ї програм ної класиф ікац ії видатків та  (к о д  Ф ункц іональної класиф ікації
кредитування м ісцевого  бю дж ету) кредитування м ісцевого  бю дж ету) видатків та  кредитування бю дж ету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 272 400,00 гривень, у тому

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бю джетної програми
-Конституція України прийнята на 5 сесії Верховної Ради України від 28.06.1996,
-Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ,
-Закон України від 21.05.1997 №  280/97 "Про місцеве самоврядування в Україні",
-Закон України від 07.05.2001 №2493-111 "Про службу в органах місцевого самоврядування",
- Закон України від 02.12.2021 №  1928-ІХ "Про Державний бюджет України на 2022 рік",
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №  268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 
прокуратури, судів та інших органів",
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №  836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
-Наказ М іністерства фінансів України від 01.10.2010 №  1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх  виконання для місцевих 
бюджетів у галузі "Державне управління",
- Рішення Конотопської районної ради від 24.12.2021 "Про районний бюджет Конотопського району на 2022 рік"

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- 
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 
ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 
селищної, сільської рад__________________________________

(найм енування б ю дж етної програм и  згідно з Т иповою  програм ною  класиф ікацією  
видатків та  кредитування м ісцевого  бю дж ету)

1830520000

(код  бю дж ету)

числі загального фонду 2 272 400,00 гривень та

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



№  з/п Ц іл ь  д е р ж ав н о ї п ол іти ки

І Виріш ення питань місцевого значення в межах Конституції і законів України

7. Мета бю джетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її  створення), міської, селищної, 
сільської рад______________________________________________________________________________________________________________ _____________________________ _____________________________________

8. Завдання бю дж етної програми

№  з/п ф Завд ан н я

і 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
! Забезпечення належного функціонування апарту ради та її виконавчого органу 2 272 400,00 0,00 2 272 400,00

УС ЬО ГО 2 272 400,00 0,00 2 272 400,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бю джетної програми
________    _________________________ !_______________________________________________________________________________гривень

№  з/п Найменування м ісцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього 0,00

11. Результативні показники бю джетної програми

№  з/п Показники Одиниця
в и м ір у

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

3 2 ор 4 5 6 7
затрат

кількість штатних одиниць од. штатний розпис 11,00 0,00 11,00
продукту

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. журнал реєстрації 438,00 0,00 438,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів од. журнал реєстрації 139,00 0,00 139.00

ефективності
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 

працівника
од. звітні дані

40,00 0,00 40,00

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 
працівника

од. звітні дані
13,00 0,00 13,00

середні витрати на утримання однієї ш татної одиниці на рік тис.грн. звітні дані 206,60 0,00 206,60

Олексій БОЙЧЕНКО

(ін іц іали/ін іц іал , прізвищ е)

Заступник голови

ПОГОДЖЕНО:
Відділ фінансіз К онотопської районної держ авної адміністрації



(Назва місцевого фінансового органу)



М арина ПАНЧЕНКО

(п ідпис) (ін іц іали/ін іц іал , прізвищ е)


