
ЗАТВЕРДЖЕНО
Мяка[ гтерства фінансів України 26 серпня 2014 року №  836
(у реда-.-vi наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 201 8 року №  908)

ЗА ТВЕРД Ж ЕН О  
Рочпоряяження сільського голови
Лоцкинська сільська рада ____________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
 08 лютого _______№_______; №8-р__________

П А С П О РТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Лоцкинська сільська рада

(КТГ1КВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0!10000 Лоцкинська сільська рада
(КТПКІЗК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної

(К Т П К В К  МБ) (К Ф К В К ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1 499 848,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 498 848,00 гривень та

спеціального фонду- 1000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України , Бюджетний кодекс України , Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік” , Закон України від 21.05.1997 №  280/97-ВР  «Про місцеве 
самоврядування в Україні» , Наказ Мініс іерства фінансів України від 26.08.20 14 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів", рішення сільської ради "Про сільський бюджет Лоцкинської сільської радиї ради на 2019 рік" №15 від 22 грудня 2018 року.

6. Цілі державної іолітики. на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 2 ~ :

7. Мста бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

8. Завдання бюджетної програми

з/п Завдання

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень



9. Напрями використання бю джетних кош тів:
с

(гри)

№  з/п Напрями використання бюджетних кош тів Загальний фонд Спеціальний фонд
у  тому числі бю джет  

розвитку
Усього

1 2 3 4 5 6
1 Заробітна плата з нарахуванням на заробітну плазу 1352372.00 1352372,00
2 Придбання предметів та матеріалів 59000,00 59000.00
6 Оплата послуг (крім комунальних) 22652,00 22652,00
14 Інші поточні видатки (сплата податків) 800.00 800,00
15 Оплата за електроенергію 6606,00 6606,00
16 Оплата за постачання та розподіл природного газу 57 418,00 57418,00

УС ЬО ГО 1 498 848,00 0,00 0,00 1 498 848,00

10. Перелік м ісцевих / регіональних програм, що виконую ться у  складі бю д ж етно ї програми:
(гри)

і іазва регіональної ц ільово ї програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд У сього

1 2 3 4
Усього 0,00

1 1. Результативні показники бюджетної програми:

№  з/п Показник Одиниця
вим іру

Д жерело і інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 о • оJ 4 5 6 7
Затрат 0,00

1 кількість штатних одиниць од. 11 Ітатний розпис. 9,50 0,00 9,50
Продукту 0,00

2
к іл ь к і с т ь  отриманих лисі ;в. увернеиь, заяв, скарг

од.
Журнали вхідних.внхі лних 
документів, реєстраційно- 

контрольні картки
65,00 0,00 65.00

3
кількість прийнятих нормативно-правових актів од. Порядок денний сесії, журнал 

реєстрації розпоряджень
110,00 0.00 110,00

Ефекти в поеті 0,00

4 кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 
працівника

од. Розрахунок ! І.Ж) 0,00 11,60

5 витрати на у тримання однієї ш татної одиниці гри. Розрахунок 166 539,00 0,00 166 539.00

(ін іц іали  і прпниіие)

( і m u і ал и/і н і ці ал. пр < ч ви ще)


