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іО  2021 року

Про затвердження паспорта 
бюджетної програми на 2021 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2021 рік», частини п ’ятої статті 22 Бюджетного кодексу України та Правил 
складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, 
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року 
№ 1098, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 січня
2003 року за № 47/7368 (із внесеними змінами):

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2021 рік Рівненської обласної 
державної адміністрації за КПКВК 7871010 «Здійснення виконавчої влади 
у Рівненській області», що додається.

Віталій КОВАЛЬ



ЗА ТВЕРДЖ ЕН О

Розпорядження голови Р івненської обласної держ авної адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

10 лю того 2021 року 74

від №

Паспорт 
бюджетної програми на 2021 рік

787 Рівненська обласна державна адміністрація
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

7871000 А парат Рівненської обласної держ авної адм ін істрац ії
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

7871010 0111 Здійснення виконавчої влади у Рівненській  області
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
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Підстави для виконання бю дж етної п р о г р а м у  
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Цілі держ авної політики, нй^^ягне?Г5Т^яііаІЧ-спр^ована реалізація бю дж етної програми

№  з/п г© — У-----------------------------------------------------------
^  /  —« оіаИ У ~ Ціль держ авної політики

1 Забезпечення ст4 #4 ) розвитку регіону

Мета бю джетної програмі
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відділу апарату х х *  

облдержаямі ти стр ац и ^ ^ ;



України, інших органів виконавчої влади вищ ого рівня та делегованих місцевими радами.
8. Завдання бю дж етної програми:

2

№  з/п Завдання

1 Виконання на території області програм соціально-економічного розвитку, програм охорони довкілля

9. Напрями використання бю джетних коштів:
тис. гривень

№ Напрями використання бю джетних коштів Загальний фонд Спеціальний Разом
з/п фонд

І Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області 191 595,6 11 705,1 203 300 7
2 Витрати, пов"язані із здійсненням заходів щодо вивільнення працівників районних державних адміністрацій 36 384,5 36 384,5
3 Підвищення кваліфікації працівників 40,0 40,0
4

Всього 227 980-10 11 745>10 239 725,20
10. Перелік держ авних цільових програм, що виконуються у складі бю дж етної програми:

тис гривень
Код держ авної Назва держ авної ц ільової програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

цільової
програми

11 Результативні показники бю дж етної програми:

№ Показники Одиниця Д ж ерело Загальний фонд Спеціальний Разом
з/п. виміру інформації фонд

1 затр ат

1 Кількість штатних одиниць Постанова КМУ вьгд 
28.12.2020 №1345, 

штатний розпис

1 167,0 36,0 1 203,0

2 Кількість державних та місцевих програм,що реалізуються на території області Управлінський облік 158,0 13,0 171,0

З Кількість працівників рай' ^адміністрацій, що вивільнено од. Управлінський облік 905,0 905,0

2 продукту -7 V __
Кількість прийняти&фпрадйїінських рішень.1 Управлінський облік 9 228,0 125,0 9 353,0

2 Кількість працівників. я(си>ьи 
районних д е р ж а в ц і ад^інїсща|

кіід̂ га дЗпомога при реорганізації Управлінський облік 868,5 868,5

™3* Кількість днів невМ^ргоітгтих-в+д] 
працгбн'йкйм р'аЙбніад,'ІЬгЙжавн:

днів Управлінський облік 35 646,0 35 646,0

ф д іВ
—О*

осіб Внутрішньогосподарс 
ький облік

1,0 1,0

облдержадмініс ф> 

У У. Л&Яґ



5 Кількість фахівців - чоловіків ,які підвищать кваліфікацію
3

осіб В нутр і ш н ьогос подарс 
ький облік

3,0 3,0

6 Кількість придбаної, встановленої комп’ютерної техніки шт. Кошторис, акт, 
договір

14,0 14,0

7 Площа адміністративних будівель, на якій проведено капітальний ремонт кв. м. Проектно- 
кошторисна 

документація, акти 
виконаних робіт, 

договір

100,0 100,0

3 ефективності
1 Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця тис.грн. Внутрішньогосподарс 

ький облік
10,0

2 Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м. адміністративних будівель тис.грн. Акт виконаних робіт 0,4

4 и кості
1 Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) відс. Статистичний облік 7,3

2 Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено
компесаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що 
підлягають вивільненню у зв’язку з реорганізацією

відс. Фінансова звітність 100,0

4 Рівень безробітгя жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної 
організації праці)

відс. Статистичний облік 9,2

5 Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної 
організації праці)

відс. Статистичний облік 8,7

6 Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної 
організації праці)

відс. Статистичний облік 54,6

7 Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної 
організації праці)

відс. Статистичний облік 56,2

8 Темпи зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим 
роком

відс. Статистичний облік 27,8

Віталій К О ВА ЛЬ
(В л а с н е  ім ’я П Р ІЗ В И Щ Е )

12. Розподіл видатків у розрізі адм іністративно-територіальних одиниць:

Голова обласної держ авної адм іністрації

ПОГОДЖ ЕНО:
М іністерство фінансів України

АРКУШ  ПОГОДЖ ЕННЯ

Дата 09.02.2021 №  08020-15/1-6/3840
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