ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
____________________________Гребінківська селищна рада__________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_________Розпорядження селищного голови Гребінківської селищної ради
(найменування місцевого фінансового органу)

22.01.2019р. N 3___

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на2019 рік

___________________________________ Гребінківська селищна рада___________________________________

100000

(найменування головного розпорядника)

(КТПКВК МБ)

Гребінківська селищна рада___________________________________________________________ _________

110000

(найменування відповідального виконавця)

(КТПКВК МБ)

11150

111

Оргагізаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної
ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад їх
виконавчих комітетів

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4.

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4816,525 гривень, у тому числі загального фонду - 4906,525 гривень та спеціального фонду - 90,000 гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми://якяз міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних
показників їх виконання для місцнвих бюджетів у галузі "Державне управління "Закону України " ПРо місцеве самоврядування в Україні", "Закон України " Про службу в органах місцевого
самоврядування в Україні", рішення сесії Гребінківської селищної ради VII скликання від 119.12.2018року № 451-XXIX- VIІ "Про Гребінківський селищний бюджет на 2019 рік"

6.

Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно- аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Гребінківської селищної ради

7.

Завдання бюджетної програми: спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

Завдання
Забезпечення виконання виконавчими органами наданих законодавством поноважень у відповідній сфері

N з/п
1 .

Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)__________________________________
N з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2
Забезпечення належного функціонування апарату ради і її
виконавчого комітету та виконання наданих законодавством
повноважень

3

4

4816,525

90,000

1

0

4816,525
Усього
Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

90,000

у тому числі бюджет
розвитку
5

Усього
6
4906,525

0

4906,525

Найменування місцевої / регіональної програми
1

Загальний фонд
2

Спеціальний фонд
3

Усього
4

Усього

10.

Результативні показники бюджетної програми:

N з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2
( Ірганїіаційнс, 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 виконавчиї комітетів

3

4

5

6

7

тис.грн

рішення сесії
селищної ради

4816,525

90,000

4906,525

тис.грн

рішення сесії
селищної ради

4816,525

90,000

4906,525

од

штатний розпис

16

Здійснення виконавчими органами наданих законодавством
повноважень у відповідній сфері
затрат

1
Кількість штатних одиниць

продукту

2

Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

од.

Кількість прийнятих нормативно- правових актів

од.

816
20

ефективності

3

Кількість прийнятих нормативно- правових актів

од.

*•

Кількість виконавчих листів, звернень, заяв, скарг
4

книга реєстрації
кореспонденції
протоколи сесії та
виконкомів

якості
Відсоток вчасно використаних доручень, листів, звернень, заяв,
скарг у їх загальній кількості

од.

відс.

протоколи сесії та
виконкомів
книга реєстрації
кореспонденції
звіт

519
816

100%

Селищний голова
Н.С. Збаращенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Снлищний голова

Н.С.Збаращенко
(ініціали та прізвище)

