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Міністерство фінансів України

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 
№1098 «Про паспорти бюджетних програм», із внесеними змінами, надсилаємо 
копію паспорта бюджетної програми на 2022 рік за КПКВК 7871010 
«Здійснення виконавчої влади у Рівненській області», погодженого 
Міністерством фінансів України, та копію розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 03 лютого 2022 року № 57 «Про затвердження 
паспорта бюджетної програми на 2022 рік», завірені в установленому порядку.

Додаток: на 4 арк. в 1 прим.

Голова адміністрації Віталій КОВАЛЬ

Сніжана Колесник, (0362) 63-42-43

к
Рівненська обласна державна адміністрація
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УКРАЇНА
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П  О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації

с2____2022 року №

Про затвердження паспорта 
бюджетної програми на 2022 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2022 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 2022 рік Рівненської обласної 
державної адміністрації за КПКВК 7871010 «Здійснення виконавчої влади 
у Рівненській області», що додається.

С ]і{0пМ У ,

Віталій КОВАЛЬ



Кш і х

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

I

від б*?

Паспорт 
бюджетної програми на 2022 рік

1. 787 Рівненська обласна державна адміністрація
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 7871000 Апарат Рівненської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 7871010 0111 Здійснення виконавчої влади у Рівненській області
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 238 971,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 228 904,4 тис. гривень.

та спеціального фонду - 10 066,9 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Затвердження сталого соціально-економічного розвитку регіону

7. Мета бюджетної програми

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень , визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів



України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
тис. гривень

№ Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний Разом
з/п фонд

1 Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області 228 900,6 10 022,9 238 923,5
Підвищення кваліфікації працівників 3,8 44,0 47,8

Всього
10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

228 904,40 10 066,90 238 971,30

тис. гривень

Код державної Назва державної цільової програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
цільової

програми

11 Результативні показники бюджетної програми

№ Показники Одиниця Джерело Загальний фонд Спеціальний Разом
з/п. виміру інформації фонд

1 затрат
1 Кількість штатних одиниць од. Постанова КМУ від 

28.12.2020 №1345, 
штатний розпис

1 147,0 36,0 1 183,0

2 Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області шт. Управлінський облік 193,0 21,0 214,0

2 продукт}'
1 Кількість прийнятих управлінських рішень шт. Управлінський облік 9 253,0 195,0 9 448,0

2 Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію осіб Внутрішньогосподарсь 
кий облік

2,0 1,0 3,0

3 Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію осіб Внутрішньогосподарсь 
кий облік

2,0 3,0 5,0

4 Кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки, кондиціонерів шт. Кошторис, акт, 
договір

14,0 21,0 35,0

5 Кількість придбаних легкових автомобілів шт. Кошторис, акт, 
договір

7,0 7,0



б Площа адміністративних приміщень, на якій проведено капітальний ремонт кв. м. Проектно-кошторисна
документація, акти 

виконаних робіт, 
договір

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

кий облік
0,8 11,0

2 Середні витрати на кв.м. капітального ремонту адміністративних приміщень тис.грн. Акт виконаних робіт 0,9

4 якості
1 Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) відс. Статистичний облік 3,0

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

відс. Статистичний облік 12,0

3 Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної 
організації праці)

відс. Статистичний облік 9,3

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

відс. Статистичний облік 8,8

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

відс. Статистичний облік 53,5

6 Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної відс. Статистичний облік 55,3
організації праці)

7 Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ 
станом на 01 січня 2022 року

відс. Фінансова звітність 100,0

Голова обласної держ авної адміністрації
Віталій КОВАЛЬ

(підпис) {Власне ім'я, ПРІЗВИЩ Е)

ПОГОДЖ ЕНО:

М іністерство фінансів У країни

АРКУШ  П О ГОДЖ ЕННЯ

Дата 27.01.2022 №  08020-15-6/2647
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