
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням голови Рівненської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0100000 Рівненська обласна рада
(код Програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0110000 Рівненська обласна рада
(код Програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)

0110150
(код Програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 
бюджету)

0150
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне
(код Функціональної матеріально-технічне забезпечення діяльності
класифікації видатків та -  ~ ~ 
кредитування бюджету) обласної ради, районної ради, районно, у міст.

ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської ради

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

21085816
(код за ЄДРПОУ)

21085816
(код за ЄДРПОУ)

17100000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -  26800600,00 гривень, у тому числі загального фонду -  26500600,00 гривень та 
спеціального фонду -  300000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:



- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”;
- Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування”;
- Закон України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”;
- Рішення Рівненської обласної ради від 20.12.2019 року № 1592 « Про обласний бюджет Рівненської області на 2020рік»;
- Рішення Рівненської обласної ради від 21.08.2020 року № 1745 « Про внесення змін до обласний бюджет Рівненської області на

2020рік»;
- Рішення Рівненської обласної ради від 15.12.2020 року № 15 « Про внесення змін до обласний бюджет Рівненської області на

2020рік»;
- Постанова КМУ від 09.03.2006 року №268;
- Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 року №77.

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

№
з/п

Ціль державної політики

1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень представницьких функцій, визначених Конституцією України та 
іншими законами

7. Мета бюджетної програми:
Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради. Забезпечення 

роботи виконавчого апарату та депутатського корпусу обласної ради в інтересах територіальних громад у  межах повноважень, 
визначених Конституцією України.
8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання
1 . Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, організаційне, інформаційно - аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради.



9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п Напрями використання 
бюджетних коштів

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому ЧИСЛІ 
бюджет 

розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6
1 . Фінансове забезпечення 

діяльності обласної ради.
26500600,00 - - 26500600,00

2. Забезпечення обладнанням
довгострокового
користування

300000,00 300000,00 300000,00

Усього 26500600,00 300000,00 300000,00 26800600,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4

Усього

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

Кількість штатних 
одиниць

Од. Штатний розпис 52 52

2 Продукту

Кількість отриманих 
листів

Од. Програма
реєстрації

3400 3400



вхідної
кореспонденції

Кількість отриманих 
звернень, заяв

Од. Програма
реєстрації
вхідної
кореспонденції

1750 1750

Кількість скарг, 
запитів

Од. Програма
реєстрації
вхідної
кореспонденції

145 145

Кількість прийнятих 
нормативно- 
правових актів

Од. Програма
реєстрації
вхідної
кореспонденції

970 970

3 Ефективності

Кількість виконаних 
листів на одного 
працівника

Од. Звіт 65 65

Кількість виконаних 
звернень, заяв на 
одного працівника

Од. Звіт 33 33

Кількість виконаних 
скарг, запитів на 
одного працівника

Од. Звіт 3 3

Кількість виконаних 
нормативно- 
правових актів на 
одного працівника

Од. Звіт 19 19



Витрати на 
утримання однієї 
штатної одиниці

Тис.грн. Кошторис 509,6 5,8 515,4

4 Якості

Відсоток виконаних 
листів

% Звіт 100 100

Відсоток виконаних 
звернень ,заяв

% Звіт 100 100

Відсоток виконаних 
скарг, запитів

% Звіт 100 100

Відсоток виконаних 
нормативно- 
правових актів

% Звіт

___________ _________________________ Ж -

100 100

О "  б

Г олова обласної ради

ПОГОДЖЕНО:

С.Ю. Кондрачук
(ініціали та прізвище)

Департамент фінансів Рівненської 
обласної державної адміністрації

ції». Директор департаменту фінансів 
Рівненської обласної державної 
адміністрації

Дата погодження

Л.А.Біляк
(ініціали та прізвище)

М.П.


