БІЛОВОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
О ¥_ Л їо л го 'ге &о_ {^ / 2,

Біловодськ

№

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2019 рік
Відповідно до вимог Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства
фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (зі змінами), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880 «Про деякі
питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання
місцевих бюджетів», рішення районної ради від 22 грудня 2018 року № 28/4
«Про районний бюджет на 2019рік»:
1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік Біловодської
районної державної адміністрації Луганської області по КПКВКМБ 0210180
«Інша діяльність у сфері державного управління», що додається.
2. Контроль за даним розпорядженням залишаю за собою.

Голова районної
Держадміністрації

БІЛОВОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСІВ
БІЛОВОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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Про затвердження паспорта
бюджетної програми на

Біловодськ

_______

2019 рік

Керуючись статтею 20 Бюджетного Кодексу України, Правилами складання
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітності про їх виконання,
затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 (зі
змінами), відповідно до рішення сесії Біловодської районної ради від 22.12.2018 року №28/4
«Про районний бюджет на 2019 рік»

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік по головному розпоряднику
Біловодська районна державна адміністрація по КТПКВК МБ 3710180 «Інша діяльність у
сфері державного управління», що додається.
і

2. Координацію роботи та контроль щодо виконання цього наказу залишаю за собою.

Начальник управління фінансів

С. ВЛАДИЧАК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови Бідоводської районної державної
адміністрації Луганської області від 07 лютого 2019 року
№7
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

наказ Управління фінансів Бідоводської районної
державної адміністрації Луганської області від 07 лютого
2019 року №8
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1.

0200000

Біловодська районна державна адміністрація
Луганської області

(КТПКВК МБ)

2

.

3.

0210000
(КТПКВК МБ)
0210180
(КТПКВК МБ)

0133
(КФКВК)

(найменування головного розпорядника)
Біловодська районна державна адміністрація
Луганської області
(найменування відповідального виконавця)
Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 16800 гривень, у тому числі загального фонду - 16800 гривень та спеціального
фонду 0______ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996р.№254к/96-ВР,Бюджетний Кодекс України від
08.07.2010-, №2456-УІ(зі змінами),Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р.№2629-VII, Наказ
Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.№836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та
виконання місцевих бюджетів», Закон України «Про місцеві державні адміністрації» №586-ХІУ від 09.04.1999,рішення сесії Біловодської
районної ради від 22.122018р№28/4 «Про районний бюджет на 2019 рік ».
аг
6. Мета бюджетної програми: Впровадження системи відеоконференцзв’язку.
7. Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
1
Впровадження системи відеоконференцзв’язку.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(гри)
№ з/п

1
1

Напрями використання
бюджетних коштів
2
Забезпечення якісного
вілеоконференцзв’язку

Усього

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

3
16800,00

0,00

у тому числі
бюджет
розвитку
5
0,00

16800,00

0,00

0,00

4

Усього

6
16800,00

16800,00

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)
Найменування місцевої/регіональної програми
1

Загальний фонд
2

Спеціальний фонд
3

Усього
4

Усього
10. Результативні показники бюджетної програми:
№
Показник
Одиниця виміру
з/п
1
2
3

Джерело
інформації
4

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

5

6

7

.Затрат_________
Обсяг видатків
Грн.
На
Нпровадженняси
системи
Нідеоконференцз

договір

16800,00

0,00

16800,00

розрахунок

12

0,00

12

розрахунок

1400

0,00

1400,00

розрахунок

100

0,00

100

.И’я З К у _________________

Продукту
Кількість
одиниць
Наданих послуг
ефективності
Середні витрати Грн.
На послуги
Нідеоконференцз
Н’язку
Якості
Питома вага
%
Никонання
Планових
Показників по

0НН01

А.С.ГРАЧОВ
(ініціали та прізвище)

Начальцик управління фінансів
Білово;дсько-]; районної державної
Ю,
адміністрації
о

л

С.В.ВЛАДИЧАК
(підпис)

(ініціали та прізвище)

