
зАтвЕрджЕн()
lJаказ MiHicTepcTBa (liHalIclB Украiни
26 серпня 20J4 року Nl 836
(у редакttri наказу MiHicTepcTBa dltHaltciB Yt<p:rtHп

вiд l5 листопirда 20 J 8 року Лл 908.)

ЗА'tВЕРДЖЕtlО:
Роlпппя l)I.-еIlня lil]ots]l ГоD(' lрянськоi р]йорllоI p,tllI

lHJ,l!eH\s, hн! lo lовts,, Lо,п, | я ll,,l1,1 l L,I] \l,UeB,,]o бU |,| с \ ]

" 25 " lioBTHlt 2019 року Nl ]'1-од

Наказ (liнансовсlго вiддi.пу

Городнянськоi РДД
(HOii!elI\ вання \1iсцевого фlIIансового орган\ )

" 25 " ;itовтня 20 1 9 року Nl 20

IIАспорт
бюджетноi програмrr мiсчевого бюдiкету

на 2019 piK
Городнянська райоtlна радir0i00000 "._-,",-- -,

r tKTrrKBK Mbl- (ней\{сн\ваIlня гоfовного po]пop,f'll.c)
гпппrllячaь(а пайонlIа пil la

rктпквк мв1 (най\lен}вапня вlдловl]IlьнUlо вlIкОнЭ3ЦЯ]

органiзачiliне. iнформачiйtlо-анапiтичне та платерtапьно-техltlчне забезпе,tеtIня _tiяlьгtостl

об_IасноIрс.rIt_райоllноIраrи.рзйонIlоilviсttра_lи(}ра]lllсIRt)ге]lllя),II|сDк{ll cc,,llL]IlUl,

5.

сiльськоl рад _
lleHr вання бю:жоно1 програ)lи)

обсяl, бюдrкетнИх прlrзllачеllь/бюд)I(етних асигttувань - 20 1 3400 t рп,

у r,опtу числi загапьного фонду 1983400 грlt

та спсtliапьного фоrrлу - З0000 грн,

Пi_rсtави J.]я вltкон:llIня бlo.lrttclHoi проI раvII

самоврялVваl.Iня''. tlocTaHoBa КМУ вiд 09,0З.2006 Nl268 "l1po упорядкування струкl,ури,га у\{ов опjIати Irpaui праuiвникlв allapal,y ор] aHll] вI,1конавчоl

вJади.орIаlitвпрокуратори,судiвr.аiнtшихорганiв"(зурахувuп*"r."iп;.рiшення районноiрадивiл24,10,20l9рок1Nч20"ПровнесеннязrliнJсl

рiшенняраiiонноiради вiд20грулня2018року"Про ралiоняиri бюджетна20l9рiк".

Мета бюджетrtОi проIраNIИ 
--".".i..rrцне тя мятепiаtьно-т cTi облttсноI ра,ци, pal:loHнoi ради. pairoHHoi у llicri ралll (1 разl

Органiзачiйне. lнформашriirlо-ана_lirttчне та матерiiLrьно-техttiчне забезпе,IенI{я дlяльно

ii створення), MicbKoi, сс;lищllоi, ci,rbcbKoi рад та iх виконавчIlх KoMtTeTiB,

Завдання бюдrIсетноi програ}4I]]

Напрялtи вLlкорlJсlанI]я бюджетнItх коштtв

0]10150

виконання наданих законодавстр9щj9дд9дзд9g!

,IYl з/п

I Iапрями вllкорIIстанI{я бlод;ttетноi коштi в загаtьппii t]toH,l спецiа-rьr;tlit фонд

у TON{y

числ i

бюджет

розв}lтку

Ycbo1,o

4 5 6

забезпечеllнll виконання наданих законодавством пов}iоважень l 983 400 з0 000 2 0l] 400

1

ycbol'o l 983 400 з0 000 0 2 01з 400

Пере;liк лtiсltевих/регiонапьнI,1х ПРОГРаIчI, що виконук]ться 1 скltадi бю,rrкетlIоi llрогр:lNrll

I-1аймеttуванtlя rri счевоii'регiонапьноТ програN{и

6,

2



I

10,

,\r з п показнrtк
о.]ltнrtця

Brill ipy,

Щжере"rо
illформаrriI

загzLл ьн лtгr

фонд
Спечiальнлrй фоlrл Усього

2 4 5 ) 7

t }атрат

<i.lbK jcTb IIIта,гних одиIjиць од, Il]татнпи розпис 10,5 11

2 про-r\ кт},

Ki.l bKicTb отрtrманих листiв,
]вернень_,]аяв" скарг

од
)iq,pHarl

peecTpallii

259 259

кiлькiсть прийнятих
норматlJвно-правових aKTi в

од. 91 91

3 ефективностi

кlлькlсть виконаних лllст]в.

од,

розрахунковr
показн tj к ll

259
листiв: ] 0 5=

25

,]вернень, ,]аяв, скарг на одного

tlрацi Bt lика 25

Ki;rbKicTb приtiнятих
норма,гивно-правових aKTi в

од.

25 норм-
прав aKTiB

10,5 чол,

9.2 9

грн
20 1 3400грн
l 0.5 чол

l88 895.2j 2 857,]4 19l
,752, з1

4 якостr

вiдсо,t,ок вчасно BI,IKoIlaHt]x

завдаI Ib
%

звiти вiддi;liв
вllконавчого

аларату

районноi рали
про виконання

роботи

100 100

;*
i,i t:-vy'L

Голова
(lнlцliли та прiзвиrrtе)

Llачапытrtк (liнансовсlго вiллiлу

iцiа-пи та прiзtsище)
ffij:+, лY \r // _*=:---|a-:aj-

Е :/ lп lд j ','i


