
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коилїв державного бюджету)

від 6 лютого 20) 9 року 77

(у  редакції розпорядження голови Рівненської обласної

державної адмініс грації

від 0 6  '^<2 А-Л&ТсЯ у )

Паспорт

бюджетної програми на 2019 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

(КГІКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 326 183,1 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 317 317,2 тис. гривень.

та із спеціального фонду - 8 865,9 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 Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

7. Мета бюджетної програми:

Внкона шя місцевими державгими адми істраціями повноважень, визнач них Конституцією, за гонами Ун )аїни, актами Президента Украй и, Кабінету Міністрів



України, інших орі днів виконавчої влади зищого рі ня та делегованих міс іевими ра. ами

8. Завдання бюджетні і програми:

№ з/п Завдання

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

2 Виконання делегованих відповідними радами повноважень, взаємодія з органами місцевого самоврядування

9. Напрями використання бюджетних коштів:

і]

тис. гривень

№

з/п

Напрями використанн і бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний

фонд

Разом

і Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області 315 545,7 8 689,6 324 235,3

2 Заходи з інформатизації 1 600,0 173,3 1 773,3

3 Підвищення кваліфікації працівників 21,3 3,0 24,3

4 Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019 року 0,2 0,2

5 Капітальний ремонт адміністративних приміщень 150,0 150,0

Всього • 317 317,20 8 865,90 326 183,10

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

тис. гривень

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

програми

11 Результативні показники бюджетної програми:

№

з/п.

Показники Одиниця

виміру

Джерело

інформ ац ії

Загальний фонд Спеціальний

фонд

Разом

1 затрат

1 Кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 2 291,0 36,0 2 327,0

2 Кількість державних та місцевих програм, іцо реалізуються на території області шт. Управлінський облік 479,0 15,0 494,0

2 продукту

1 Кількість прийнятих управлінських рішень ПІТ. Управлінський облік 25 132,0 170,0 25 302,0

2 Кількість придбаної комп'ютерної техніки шт. Кошт орис.акт.договір 95,0 11,0 106,0

3 Кількість фахівців, які підвищать кваліфікацію чол. Внутрі ш ньогосподарс 

ький облік

105,0 5,0 110,0



4 іІпоща адмін .трат ивних приміщень, на якій про їздено капі альний ремонт І Іроек і но-кош горисн 
а документація, акти 

виконаних робіт, 
договір

8 і,З 83,3

3 ефективності

1 Середні витрати на придбання комп’ютерної техніки тис.ірн. Внутрішньогосподарс 

ький облік

16,8 15,8

2 Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця тис.грн. Внутрішньогосподарс 

ький облік

0,2 0,6

3 Середні витрати на капіта їй ремонт 1 кв.м. адміністративні \ приміщень тис.грн. лт виконаних робіт 1,8

4 якості

1 Ріст валового регіонального продукту області відс. Статистичний облік 0,2

2 Зменшення рівня безробіття в іде. Статистичний облік 0,5

3 Частка адміністративних послуг, що надаються 11.НЛ11. до загальної кількості 

адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦІ ЇДІ 1
відс. Внутрішньогосподарс 

ький облік

100,0

4 Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП відс. Внутрішньогосподарс 

ький облік

12,0

5 Частка виконаних місцевих бюджет ів в загальній їх кількості, які виконуються 

місцевими державними адміністраціями

відс. Фінансова звітність 100,0

6 Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ 

станом на 1 січня 2019 року /

відс. Фінансова звітність 100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних оди іиць:

Голова Рівненської об ласної державної адміністрації

Погоджено:
Міністерство фінансів України

О.МУЛЯРЕНКО

ініціали ініціал, прізвище

( п і д п и с )
інішали'ініціал, прізвище

NN*2 «Я *



УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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

0(г> 2019 року № 63Н

Про внесення змін до паспорта 

бюджетної програми на 2019 рік

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.03.2019 

№ 165-р «Про передачу у 2019 році деяких бюджетних призначень

Міністерству освіти і науки для Державної служби якості освіти», 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:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2019 рік Рівненської 

обласної державної адміністрації за КПКВК 7871010 „Здійснення виконавчої 

влади у Рівненській області”,^затвердженого розпорядженням голови 

^  облдержадміністрації від 06 лютбго 2019 року № 77, виклавши його у новій

редакції, що додається. /


