
 

БАШТАНСЬКА РАЙОННА РАДА 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

19 січня 2018 року                            Баштанка                                                  № 4-
р 
 
Про затвердження паспорта бюджетної   
програми Баштанської районної ради   
на 2018 рік 
 

Відповідно до частини сьомої статті 55 Закону України від 21 травня          
1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з 
Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів 
про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від           
26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», на підставі 
рішення районної ради від 21 грудня 2017 року №15 «Про районний бюджет 
Баштанського району на 2018 рік», вважаю за необхідне: 

 
1. ЗАТВЕРДИТИ паспорт бюджетної програми Баштанської районної 

ради на 2018 рік за ТПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад» (додається). 
 
2. ПУСТОВАР Альоні Іванівні - начальнику відділу бухгалтерського обліку 

та господарської діяльності районної ради, головному бухгалтеру, забезпечити 
погодження паспорту бюджетної програми Баштанської районної ради на     
2018 рік фінансовим управлінням Баштанської районної державної 
адміністрації та його подання до Управління державної казначейської служби у 
Баштанському районі. 

 

Голова районної ради                                                                А.Л.Петров 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства 
фінансів України 

26.08.2014  № 836 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження голови районної ради  №4-р від 19.01.2018р.  

Баштанська районна рада 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету) 

наказ № 5-А від 19.01.2018 р. 

Фінансове управління Баштанської  

райдержадміністрації________________________ 

(найменування місцевого фінансового органу) 

 

ПАСПОРТ 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік  
1. _0100000   Баштанська районна рада ___  

               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)  

2. _0110000  Баштанська районна рада ____ 

               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)  

3. 0110150                                     Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення      

         (КПКВК МБ)      0111                діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення),    

                                                             міської, селищної, сільської рад                 

                                                             (найменування бюджетної програми)  

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2135,715тис. гривень, у тому числі 

загального фонду – 2135,600тис. гривень та спеціального фонду – 0,115 тис. гривень.  

5. Підстави для виконання бюджетної програми Підстави для виконання бюджетної програми     1) Конституція України; 2) Бюджетний 

кодекс України; 3) Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»; 4) Закон України  «Про місцеве самоврядування в Україні»;     

4) рішення Баштанської районної ради від 24.05.2011р. № 8 "Про затвердження районної Програми підтримки засобів масової інформації та 

забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 2015-2018 роки";5) на підставі рішення 

районної ради від 21 грудня 2017 року №15 «Про районний бюджет Баштанского району на 2018 рік»:  

6. Мета бюджетної програми організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Баштанської 

районної ради. 

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

№ з/п ТПКВКМБ КФКВК Назва підпрограми 

1 

0110150 

 

0111 

 

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у місті ради (у разі її створення),   міської, селищної, сільської рад та їх 

виконавчих комітетів 

2 0110150 

 

0111 

 

Забезпечення збереження енергоресурсів  

 



8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань 

(тис. грн)  

№

 

з/

п 

ТПКВКМБ КФКВК 
Підпрограма/завдання  

бюджетної програми
 2
 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 

1 0110150 0111 

 

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 

ради, районної у місті ради (у разі її створення),   міської, 

селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів 

1958,500 0,115 1958,615 

2 0110150 0111 

 

Забезпечення збереження енергоресурсів  177,100 0,000 177,100 

   Усього 2135,600 0,115 2135,715 

       

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми 

(тис. грн)  

Назва регіональної цільової програми та підпрограми 

 

КПКВК 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Разом 

1 2 3 4 5 

Підпрограма 1              
Програма підтримки засобів масової інформації та забезпечення відкритості у 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування 
 - - - 

Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування згідно з вимогами Закону України 

«Про порядок висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування в Україні засобами масової інформації » шляхом укладання договорів 

0110150 - - - 

Підпрограма 2 - - - - 

… - - - - 

Усього - - - - 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань 

 

№ 

з/п 
КПКВК Назва показника 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Значення 

показника 

1 2 3 4 5 6 

  
Підпрограма 1          

 
   



 110150 Завдання Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення  

діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у 

разі її створення),   міської, селищної, сільської рад та їх 

виконавчих комітетів 

   

1  затрат    

1.1  Кількість затверджених штатних одиниць Од. Штатний розпис 19,5 

1.2  Кількість автомобілів Од. Технічний паспорт 1 

      

2  продукту    

2.1  
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг Од. 

Журнали вхідних,вихідних 

документів, реєстраційно-

контрольні картки 
848 

2.2  
Кількість прийнятих нормативно-правових актів та розпоряджень 

голови районної ради 
Од. 

Порядок денний сесії, 

журнал реєстрації 

розпоряджень 

387 

2.3  Кількість прийнятих рекомендацій, висновків, рішень постійних 

комісій 
Од. 

Протоколи засідань 

постійних комісій 
610 

2.4  Кількість проведених  засідань постійних комісій, нарад, семінарів, 

сесій 
Од. Протоколи 87 

3  ефективності    

3.1  Кількість прийнятих нормативно-правових актів та розпоряджень 

голови районної ради на одну посадову особу місцевого 

самоврядування (п.1.4/14 осіб) 

Од. розрахунок 19,8 

3.2  Витрати на утримання однієї штатної одиниці (19,5) тис.грн. розрахунок 109,5 

4  якості  х  

4.1 
 

Відсоток прийнятих нормативно - правових актів у порівняні з 

попереднім роком 
% розрахунок 

96 

4.2 
 

Відсоток  отриманих та виконаних листів, звернень, заяв, скарг у 

порівнянні з попереднім роком 
% розрахунок 

77 

4.3 
 

Відсоток прийнятих рекомендацій, висновків, рішень постійних 

комісій у порівнянні з попереднім роком 
% 

Протоколи засідань 

постійних комісій 

107,6 

 
 

Підпрограма 2          

 
  

 

 110150 Завдання Забезпечення збереження енергоресурсів    

1  затрат    

 
 

Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, 

з них на: 
Од. 

Звіт по мережі, штатах і 

контингентах 

 

1.1  Оплату водопостачання та водовідведення тис.грн. звітність 2,1 

1.2  Оплату електроенергії тис.грн. звітність 38,6 



1.3  Оплату природнього газу тис.грн. звітність    60,5 

1.4  Площа  приміщень, що опалюється кв.м. технічна документація 2010,9 

2  продукту    

 
 

Обсяг споживання  енергоресурсів у натуральному виразі,  у тому 

числі 
    

 

2.1  Водопостачання та водовідведення куб.м. звітність 192 

2.2.  Електроенергії тис.кВт.год. звітність 37,4 

2.3  Природнього газу тис.куб.м. звітність 13,2 

3  ефективності    

  Середній обсяг споживання  комунальних послуг,  у тому числі:      

3.1 
 

Водопостачання та водовідведення ( куб.м. на 1 кв. м. загальної  

площі) 
 куб.м. на 1 кв. м. 

загальної  площі розрахунок 0,122 

3.2  Електроенергії (тис.кВт.год. 1 кв. м. загальної  площі) 
тис.кВт.год. 1 кв. м. 

загальної  площі розрахунок 0,2267 

3.3  Природнього газу (тис.куб.м. 1 кв. м. загальної  площі) 
тис.куб.м. 1 кв. м. 

загальної  площі розрахунок 0,008 

4  якості    

 
 

Споживання енергоресурсів у грошовому виразі в порівнянні з 

попереднім роком 

(гр.2.8, 2.9, 

2.10) 
  

 

4.1  Водопостачання та водовідведення % розрахунок 100 

4.2.  Електроенергії % розрахунок 100 

4.3  Природнього газу % розрахунок 100 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
2
 

(тис. грн) 

Код 
Найменування джерел 

надходжень 

КПКВ

К 

Касові видатки станом на  

01 січня звітного періоду 

План видатків звітного 

періоду
 

Прогноз видатків до кінця 

реалізації інвестиційного 

проекту
3 

Пояснення, що 

характеризуют

ь джерела 

фінансування 
загальн

ий фонд 

спеціальн

ий фонд 

разо

м 

загальн

ий фонд 

спеціальн

ий фонд 

разо

м 

загальн

ий фонд 

спеціальн

ий фонд 

разо

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Підпрограма 1 - - - - - - - - - - - 

 Інвестиційний проект 1 - - - - - - - - - - - 

 Надходження із 

бюджету 

- - - - - - - - - - - 

 Інші джерела 

фінансування (за 

видами) 

- 

х - - х - - х - - - 

 … - - - - - - - - - - - 

 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 Баштанської районної ради                                        __________               _____А.Л.Петров_____ 

                                                                                                                       (підпис)                     (ініціали та прізвище) 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

В.о.начальника фінансового управління 

Баштанської райдержадміністрації                                                  __________       ____О.О.Луценко___  

                                                                                                                (підпис)                     (ініціали та прізвище)             


