
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням голови Рівненської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бкдаїету)
/ < / -  ^

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

Рівненська обласна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2 . 0110000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

3. 0110180 0180
(код Програмної (код Типової програмної
класифікації видатків та класифікації видатків та
кредитування місцевого кредитування місцевого
бюджету) бюджету)

Рівненська обласна рада
(найменування відповідального виконавця)

0133
(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління
(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 -  350000,00 гривень, у тому числі загального фонду -  350000,00 гривень та 
спеціального фонду -  0,00 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 2020 рік»;
- Рішення обласної ради від 23.12.2016 року № 404 «Про Програму заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних 

дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю на 2016-2020 роки»

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 . Забезпечити відзначення свят, подій державного і обласного значення, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненщиною 
із врученням Почесних грамот Рівненської обласної ради у фото рамках, знаків до них, Подяк, цінних подарунків, годинників, 
квіткової продукції.

7. Мета бюджетної програми:
Відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю.

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:
гривень

№ 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 для 

відзначення свят, подій 
державного і обласного 
значення

350000,00 350000,00

УСЬОГО: 350000,00 - - 350000,00



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

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

Програма з відзначення державних та професійних свят, 
ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською 
областю на 2016-2020 роки

350000,00 350000,00

Усього 350000,00 - 350000,00

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

Грн. Кошторис 350000,00 - 350000,00

2 Продукту

Кілкість свят, 
подій
державного та 
обласного 
значення, 
заохочень за 
заслуги перед 
Рівненщиною

Од. План заходів ПО ПО

Кількість
нагороджених

Осіб Розпорядження 
голови ради

1150 1150

3 Ефективності -



Середні витрати 
на одного 
нагородженого

Грн. Розрахунково 304,3 304,3

4 Якості

Питома вага
кількості
нагороджених
до загальної
кількості
запропонованих
до
нагородження

% розрахунково 100 100

Г олова обласної ради О.Ю. Данильчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Рівненської 
й(:,т" адміністрації

іту фінансів 
державної

^ О О У О ^

// єя

Л.А.Біляк
(ініціали та прізвище)


