
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

смт Новопсков

Про затвердження паспорту 
бюджетної програми місцевого 
бюджету на 2019 рік

Відповідно до ст.ст. 20, 22 Бюджетного Кодексу України, ст.ст. 6, 39 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації», Правил складання паспортів бюджетних програм 
місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів 
України від 26.08.2014 №836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за 
№ 1104/25881, рішення Новопсковської районної ради від 22.12.2018 № 28/11 «Про районний 
бюджет на 2019 рік», розпорядження голови Новопсковської районної державної 
адміністрації Луганської області від 24.06.2019 № 214 «Про внесення змін до районного 
бюджету на 2019 рік» 
з о б о в ’ яз у ю:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 
Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області за КПКВК МБ 0210191 
«Проведення місцевих виборів», що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова Людмила ЛАТИШЕВА



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області
Від 2£рсгжъ &ҐА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

]. 0200000 Новопсковська районна державна адміністрація Луганської області
(КГЖВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Новопсковська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0210191 0160 «Проведення місцевих виборів»
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  220 гривень, у тому числі із загального фонду -  220 гривень та спеціального 
фонду -  0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет 
України на 2019 рік» від 23.11.2018 № 2629-УІІІ, Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 №586-ХІУ, Закон 
України «Про місцеві вибори» від 14.017.2015 № VIII, постанова Центральної виборчої комісії від 20.04.2019 № 847 «Про додаткові вибори 
депутатів сільських, селищних рад 30 червня 2019 року», рішення Новопсковської районної ради від 22.12.2018 року № 28/11 «Про районний 
бюджет на 2019 рік», розпорядження голови Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області від 24.06.2019 року № 
214 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення реалізації конституційного права волевиявлення громадян, які проживають на території відповідних 
адміністративно-територіальних одиниць та територіальних громад з метою формування складу місцевих



представницьких органів та заміщення посад керівників територіальних громад шляхом таємного голосування

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення проведення місцевих виборів

8. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання

1 Забезпечення організації проведення виборів депутатів об’єднаної територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 6
1 Забезпечення організації проведення виборів 

депутатів об’єднаної територіальної громади
220 0 220

Усього 220 0 220

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

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
- - - -

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п Показник Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний
фонд

Спеціальній 
й фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кількість виборців од. Списки виборців 3 
державного реєстру 1122 1122

2 продукту
матеріально-технічне забезпечення виборців грн Кошторис 220 220

3 ефективності
обсяг витрат в розрахунку на 1 виборця грн розрахунок 0,20 0,20



4 якості
забезпечення проведення місцевих виборів % розрахунок 100 100

Голова Новопсковської районної державної 
адміністрації Луганської області

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Новопсковської 
районної державної адміністрації 
Луганської області

Начальник управління фінансів

Дата погодження
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Форма в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1209 від 29.12.2018

Л.А.Латишева
(ініціали та прізвище)

О.В.Кісель
(ініціали та прізвище)


