К о п ія

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
37

25.01.2017

№

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2 0 17 рік

Відповідно до статті 18 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації11, частини восьмої статті 20, пункту 6 частини п’ятої статті 22
Бюджетного кодексу України,
наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2002 № 1098 „Про паспорти бюджетних програм4*, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за № 47/7368 (зі змінами),
затвердити паспорт бюджетної програми на 2017 рік, що додається,
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Р а ^ С- '-г

ао

ЗГІДНО З ОРИГПШІОіИз; альняи

доймЬ^гозвЬіяіаь ш гшділу
Провідний
Г І Л » 1)0.110 /У'піга'влііч
документообігу
організаційного
облдержадміністрації
26

Н. В. Макій

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
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№

ЄО

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2017 рік
Відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на
2017 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх
виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від
29 ірудня 2002 року № 1098, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 14 січня 2008 року № 19, зі змінами),

НАКАЗУЮ:
Затвердити паспорт бюджетної програми на 2017 рік Черкаської
обласної державної адміністрації за КПКВК 7931010, що додається.

Міністр

//

-''О . ДАНИЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Ч еркаської обласної держ авної адміністрації від
25.01.2017 № 3 7
(паймеиуммна говоммго розпоридашк* кошті» державного бюдасету)

і наказ М іністерства фінансів України
«

О?

»

*СР/7*~

р. №

&0

Паспорт
бюджетної програми на 2017 рік
1.

793
(КЛКВКДБ)

Черкаська обласна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)

2.

7931000
(КЛКВКДБ)

Апарат Черкаської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3.

7931010
(КПХВКДС)

4.

0111
(КФКВК)

Здійснення виконавчої влади у Черкаській області
(найменування бюджетної програми)

О бсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

257811,9

тис. гривень, у тому числі із загального фонду та із спеціального фонду -

5.

6.

тис. гривень.

4 511,7

тис. гривень.

Підстави для виконання бю дж етної програми:
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бю джетної програми:
|№ з/п
1

7.

253 300,2

Стратегічна ціль
Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

М ета бю дж етної програми:
Забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету

2
Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами
Завдання бюджетної програми:

8.

|№ з/п

І

________ __________________________________________________ Завдання

1

Прийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток території

2

Залучення громадськості до реалізації державної політики в регіоні

9.

Напрями використання бюджетних коштів:
ТИС Г-рИЛГНЬ

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

з/п
1
2

Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області
Іогаїлсния кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2017 року

3

Видатки на сплету судового .збору

Спеціальний
фонд

253 264,9
35,3
253 300,20

Всього

Разом

4511,3
0,4

257 765,0
11,6

4 511,70

35,3
257 811,90

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бю джетної програми:
______ _________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ гис гривень

Код державної
цільової
програми

Назва держ авної цільової програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

11 Результативні показники бю дж етної програми:
Хз
з/п

Показники

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

1 за тр а т
3 Кількість штатних одиниць

осіб

Штатні розписи

2

од.

Постанова КМУ від
26.12.2011 № 1399. оух.облік

■Сількість легхових автомобілів, т о обслуговують місцеві державні адміністрації

Загальний фонд

Разом

Спеціальний
фонд

2 400,5

27,0

2 427,5

76,0

1,0

77,0

172 602.0

2 продукту
1 Сількість виконаних доручень

шт.

Журнали ресстрації

169 602,0

3 000,0

2

Сількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України

шт.

Журнал ресстрації

39 379.0

50.0

39 429.0

3

Сількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів

шт.

Журнал реєстрації

29 395.0

430,0

29 845,0

шт.

Внутрішній облік

22,0

4 Кількість поааних позовів

22,0

3 еф ективності
! Кількість виконаних доручень на 1 працівника

шт.

Внутрішній облік

71.0

2 Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг іромадян України на 1 працівника

шт.

Внутрішній облік

16.0

2.0

3 Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на ! працівника

шт.

Внутрішній облік

12,0

17.0

111.0

3
ТИ С .ф Н

Внутрішній облік

1,6

4 яко сті
1 Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості

відс.

Внутрішній облік

100,0

100,0

2 Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі

відс.

Внутрішній облік

100,0

100,0

3 Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених

вас.

Внутрішній облік

100,0

100,0

4 Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи

відс.

Внутрішній облік

100,0

5 Рівень погашення кредиюрської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ
станом на 1 січня 2017 року

вас.

Звіт

4 Середній розмір судового збору за подання 1 позову

100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Засту пник Міністра (керівник
установи)/керівник фінансової служби
Черкаської обласної державної адміністрації

С. В. Смілянець
(прім нте та ікішади)

(юммехункн* головного розпорядника кошті» державного бюджету)

Погоджено:
Директор Департаменту Міністерства
фінансів України
(підпис) "

(прізвище та ініціали)

