ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018
року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Макарівської районної ради___________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 03.03.2020 № 08

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

0Т00000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого
бюджету)

2.

__________Макарівська районна рада________________________________
(н ай м ен у в ан н я го л о в н о го р о зп о р я д н и к а к о ш тів м іс ц ев о го
б ю д ж ету )

04054731
(код за ЄДРПОУ)

0 110000__________________________________________________ Макарівська районна рада_______________________________________04054731______

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

Інша діяльність у сфері державного
0110180________0180________________________________________ 0133__________________________________управління__________________________ 10314200000

3.

(код 1Ірограмної класифікації
ііидаткіи та кредитування
МІСЦОООГО біОДЖвТУ)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

^

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 460 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 460 100,00 гривень та спеціального фонду - 0,00
гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI)
Закон України від 2 1.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України від 14.11.2019 № 294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
Рішення сесії районної ради від 23.01.2014 №780-27-УІ "Про районну програму централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не належать до
націоналі-пою архінного фонду створених на території сільських та селищних рад району"
Рішенії» сесії Макарівської районної ради від 20.12.2019 №573-32-УІІ "Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги
перед Макаріпеьким районом, здійснення представницьких та інших заходів на 2020 рік"
І Іоложонни про Фонд комунального майна Макарівського району, затверджений рішенням сесії районної ради від 24.02.2017 №200-14-VII

Рішення сесії районної ради від 28.02.2020 №618-34-VII "Про внесення змін до рішення сесії районної ради від 20.12.2019 № 582-32-УІТ " Про районний бюджет
Макарівського району на 2020 рік"
6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п

1

Ціль державної політики
контроль за ефективним використанням об'єктів , які знаходяться у комунальній власності територіальних громад сіл, селищ Макарівського району; зміцнення
матеріально-технічної бази архівної установи для створення умов гарантованого зберігання документів архівного фонду;
забезпечення належної організації відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Макарівським районом, здійснення
представницьких та інших заходів

7.
Мсі ,і бюджс.........рої рдми.

8.
N з/п
1

контроль за ефективним використанням об'єктів , які знаходяться у комунальній власності територіальних громад сіл, селищ
Макарівського району; зміцнення матеріально-технічної бази архівної установи для створення умов гарантованого
зберігання документів архівного фонду; забезпечення належної організації відзначення державних та професійних свят,
ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Макарівським районом, здійснення представницьких та інших заходів

Завдання бюджетної програми
Завдання
Своєчасне виконання запланованих основних заходів у сфері управління, відчуження та надання в оренду об'єктів спільної комунальної власності територіальних
громад, сіл, селищ Макарівського району

2

У тримання та зміцнення матеріально-технічної бази архівної установи для створення умов гарантованого зберігання документів архівного фонду

3

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9.

1Іапрями використання бюджетних коштів
(гри)

N з/п

1Іапрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2
1Іроиодоппя культурних заходів з нагоди
відзначення державних та районних свят

3

4

5

130 000,00

0

130 000,00

У гримі....... та забезпечення діяльності фонду
комунального майна

1 106 600,00

0,00

1 106 600,00

Ошшта праці і нарахування н азп
Оплати комунальних послуг та енергоносіїв
Заходи по інформатизації

1 038 000,00
10 700,00
4 000,00

0
0

1 038 000,00
10 700,00
4 000,00

Інші видатки на у тримання фонду
комунального майна

53 900,00

0

53 900,00

1
2

3

^Ф

Утримання та зміцнення! матеріальнотехнічної бази архівної установи для
створення умов гарантованого зберігання
документів архівного фонду

223 500,00

0

223 500,00

Усього

1 460 100,00

0,00

1 460 100,00

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування
N з/п м ісцевої/ регіональної
програми
1

2

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

1

Програма відзначення
державних та
професійних свят,
ювілейних дат,
заохочення за заслуги
перед Мшсарінським
районом, здійснення
представницьких та
інших заходів

130 000,00

0

130 000,00

2

1Ірограма
централізованого
тимчасового зберігання
архівних документів, що
не належнії, до
національного архівного
фонду створених на
території сільських та
селищних рад району

223 500,00

0

223 500,00

353 500,00

0,00

353 500,00

Усього
11.

ІЧ' іулі. мтімиі показники бюджетної програми:

N з/п
1
1

1Іокігшик

1111рм І

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

з

4

5

6

7

;

2

3

кількість установ

од.

Положення про Фонд
комунального майна

і

0

1

кількість штатних
одиниць Фонду
комунального майна

од.

штатний розпис

7

0

7

од.

Рішення сесії районної
ради

51

0

51

тис. грн.

Кошторис

130

0

130

од.

штатний розпис

3

0

3

од.

Статична звітність

144

0

144

од.

Статична звітність

161

0

161

од.

Статична звітність

77

0

77

од.

План заходів

97

0

97

івернень, ШПИГІВ,

од.

Звітні дані

410

0

410

скирт
КІІИ.ІШ 11.
підготовлених т ії ін,
іпформнцій
цфоісі ИІЧІОСГІ

од.

Звітні дані

410

0

410

кількість об'єктів
спільної комунальної
власності
територіальних громад
сіл, селищ
Макарівського району
видатки загального
фонду на проведення
культурно-мистецьких
заходів
кількість штатних
одиниць
продукту
кільіксть прийнятих
звітів та аналіз
надходження до
місцевого бюджету
коштів від оренди
об'єктів спільної
власності
територіальних
громад сіл, сслиіц
району
кількість укладених та
погоджених договорів
оренди
кількість
переукладених
договорів ороНДИ
кіш.пні і. іаходів
кількість отриманих

!

середні витрати на 1
штатну одиницю
ФКМ
середні витрати на
проведення одного
заходу
кількість виконаних
листів, скарг, заяв на
одного працівника

тис грн

Розрахункові дані

158,1

0

158,1

грн

Розрахункові дані

1340,21

0

1340,21

од.

Розрахунково

320

0

320

од.

Розрахунково

107

0

107

кількість прийнятих
справ на зберігання на
одного працівника

Заступник голови районної ради
Олександр ЦИСАРЕНКО
?£^0пщ пілс)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Назва місцевого фінансового органу
Начальник управління фінансів Макарівської
РДА
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Світлана ДІДКІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)
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