
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Болградської районної ради Одеської області від 03 січня 2023 року № 1-Р

Паспорт
бю дж етної програми місцевого бю джету на 2023 рік

1 . 0100000 ____________________________________________ Болградська районна рада Одеської області____________________________________________________ 23213678
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (К°Д за ЄДРПОУ)

2. 0110000 ______________________ Болградська районна рада Одеської області____________________________________________________ 23213678
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення
3. 0110150 0150 011 діяльності районної ради 15307200000

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого (код бюджету)
кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та видатків та кредитування бюджету) бюджету)

кредитування місцевого 
бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -1285000.00 гривень, у тому числі загального фонду - 1285000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", накази Міністерства фінансів 
України від 01.10.2010 р. № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері "Державне 

5' управління" із змінами, від 26 серпня 2014 року № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", рішення районної ради від 15 
грудня 2022 року № 133-УШ "Про районний бюджет Белградського району на 2023 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N
з/п

Ціль державної політики

1 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення розвитку органів місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми- Організаційне, інформаційне та інше забезпечення діяльності Белградської районної ради Одеського області
8. Завдання бюджетної програми:

N з/п Завдання

1 Забезпечення виконання повноважень районної ради, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими нормативно-правовими актами
9. Напрями використання бюджетних коштів: ______________________ ______________________________ __________________________________________ гривень
N
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку

Разом

Підвищення ефективності роботи органів
1 місцевого самоврядування по виконанню 

власних та делегованих повноважень
1 285 000,00 0,00 0,00 1 285 000,00

Усього 1 285 000,00 0,00 0,00 1 285 000,00
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: гривень

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
0
0

11 Результативні показники бюджетної програми:
N
з/п

Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1
Затрат: кількість штатних 
одиниць од. штатний розпис 7,5 7,5

Площа адміністративної 
будівлі

кв. м. свідоцтво про право 
власності 0 0



2
Продукту: кількість 
прийнятих листів, звернень, 
заяв, скарг

од.

Журнал реєстрації вхідної 
кореспонденції, 

особистого прийому 
громадян, звернень 

громадян

280 280

Кількість підготовлених 
нормативно-правових актів од. Протокол сесії 8 8

Кількість прийнятих листів, 
звернень, заяв на 1 працівника

од. 56 56

Кількість проведених 
засідань, нарад, семінарів

од.
Протоколи сесії, комісій, 

президіума
60 60

3
Ефективності: кількість 
виконаних листів, звернень, 
заяв

од. 280 280

Кількість прийнятих 
нормативно-правових актів

од. 8 8

Кількість засідань/ прийнятих 
висновків і рекомендацій ПК од. Протоколи засідань ПК 30/80 24/96

Кількість пленарних 
засідань/прийнятих рішень од. Протоколи засідань 8/25 6/80

Кількість виданих 
розпорядчих документів од.

Журнали реєстрації 
розпоряджень 130 130

Кількість засідань/прийнятих 
рішень інших колегіальних 
органів

од. Протоколи засідань 5/10
*

18/18

Кількість засідань 
президіума/прийнятих рішень од.

Протоколи засідань 
президіума

8/20 6/12

4
Якості: процент прийнятих 
нормативно-правових актів в 
кількості підготовлених

100 100

Процент вчасно виконанні/' 
листів, звернень в їх загаМ|}ІЙ 
кількості

^

. . . А
100 100

Голова Б олградської районі 
області

вади і

(пі/
Михайло САДАКЛ1ЄВ

(ініціали та прізвище)

Павло СИНЕЛЬНИКОВ
(ініціали та прізвище)

і


