УКРАЇНА
КОСТОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
Сьоме скликання
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної ради

від 23 квітня 2019 року

№ 85

Про затвердження паспорта бюджетної
програми на 2019 рік Костопільської
районної ради за КПКВК МБ 0110180
«Інша діяльність у сфері державного
управління» у новій редакції
Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання,
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1104/25881 зі
змінами, рішень Костопільської районної ради від 29.11.2018 № 489 «Про
програму забезпечення депутатської діяльності депутатів Костопільської
районної ради на 2019-2020 роки», від 29.11.2018 № 490 «Про програму заходів
з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за
заслуги перед Костопільським районом на 2019-2020 роки», від 21.12.2018
№512 «Про районний бюджет Костопільського району на 2019 рік», від
29.01.2019 № 534 та від 19.04.2019 № 567 «Про внесення змін до районного
бюджету Костопільського району на 2019 рік»:
1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік Костопільської
районної ради за КПКВК МБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного
управління» у новій редакції, що додається.
2. Розпорядження голови районної ради від 14.02.2019 № 27 «Про
затвердження паспорта бюджетної програми на 2019 рік Костопільської
районної ради за КПКВК МБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного

Голова районної ради

С.М. Ткачук
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Костопільської районної ради
23 квітня 2019 р № 85

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1

0100000

Костопільська районна рада
(найменування головного розпорядника)

(код)

2.

_______ 0110000_______

Костопільська районна рада______

З

(код)
________ 0110180

___________________________ 0133

(найменування відповідального виконавця)

(код)

"Іш л а д іял ьн ість у сфері держ авного у п рав л ін н я ”
(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)
181 200

4. Обсяг бюджетних нризначень/бюджетних асигнуваньспеціального фонду-

0

гривень, у гому числі загального фонду -

181 200

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Рішення сесії р:5ів'нч«м ри.ж від 2'->.1 1.2ЇМ8 ЛІ' 48 *) "При прої рам% ?абетечені.я .п*т і я і сьь'ої діяльної' п .ичіутгіи КДнл онільеької районі«» ради на 2019-2920 роки", від 29 Л 1.2018 .N1» 490 "Про про» р ам у {ахолії* * відзначення державних та
19.04.2019 року ,М> 56 7 ’Ліро вт'ттння імін до раїіопмог бю.іжчду на 2019 рік".
] (ід і державної політики, па досягнення яких спрямована реалізація бюджетної п рої'рами
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і і 1і ^іГнчвдієиня ефекти в мої л ія. папісті леї їхі ;н еькчн н к о ;ш \п Косі он і. іьської ра нон н«»ї ради по пред ставлений) спільних інтересів з ериторіальннх громад району.
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Лі і пчнчемня іа д і>ея і нення шачних хеиіхів у нрофгсійшй дія. іі.ниез і. ак» нвнх і ром.ч.н’ько-но. іігичмх робигх, яві иммн внесок Vбцдь~як'\ сферу ж н г ії.т л ь ж іп ї ра й о м у , захист державних імз еросів. заслуги у
|енриямиі егиновленню та зміцнени) України, як демократичної, соціалі>ної правової держави, благодійну роботу, виховання та навчання молоді, К іт о .

Забеш ечснн я ви кон ан н я депутатам и районної ріали своїх повноваж ень. Проведення заходів та відзначення громадян з нагоди держ авних та професійних свят, ю вілейних дат,
заохочення за заслуги перед К остопільським районом.
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7. Мета оюджетної програми:
8. Завдання бюджетної програми:
,N3 з/п
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Завдання
,
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С творення дода тнових організаційних, фінансових і м а їеріальн о- іехнічних умов для від ш аченн я свят, подій держ авного, обласного та районного значення,заохочення за заслуги перед

9. Напрями використання бюджетних коштів:
№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1
1

2

3
139700,00

4

5
139700

2

Забезпечення ефекл ивпої діяльності депутатів КЧхстонільської районної ради
Забезпечення належної організації заходів з відзначення за заслуги перед Костолільським
районом з нагоди державних та професійних свят

УСЬОГО

41 500

41 500

181 200

181 200

10. Перелік місцевих / реі'іопальних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(.ГРИ,)

№ з/п

! іайменування міс цс вої/регіонал ы юї програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2
1

2

3

1

П рограма забезпечення д еп у татсько ї діял ьн о сті депутатів
іуосгоііільської районної ради на 2019-2020 роки.

139700

139700

2

Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних
дат, заохочення за заслуги перед Костопільським районом на 2019-2020 роки

41500

41500

181200

181200

Усього
11. Результативні показники бюджетної програми:

4

5

