УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
14 січня 2016 року___

Бершадь

№ _8

_

Про затвердження паспортів районних бюджетних програм на 2016 рік
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2002
№ 538-р «Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в
бюджетному процесі», наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002
№1098 «Про паспорти бюджетних програм», розпорядження голови
Бершадської райдержадміністрації від 19.11.2003 № 389 «Про паспорти
районних бюджетних програм» та рішення 2 сесії районної ради 7 скликання
від 15.12.2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»:
1. Затвердити паспорти районних бюджетних програм, що додаються:
- районної програми «Захистимо дитинство» на період 2016-2020 років;
- програми розвитку фізичної культури і спорту у Бершадському районі
на 2012-2016 роки;
- районної програми реалізації Конвенції ООН про права дитини на
період 2016-2020 років;
- програми протидії захворюванню на туберкульоз у Бершадському
районі на 2013-2016 роки;
- програми «Місцевих стимулів» для медичних працівників первинної
ланки у Бершадському районі на 2015-2017 роки.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

В. Ольшевський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації,
наказ начальника фінансового
управління райдержадміністрації
від 14 січня 2016 року № 8 / 3 _
ПАСПОРТ
районної бюджетної програми на 2016 рік
1.03 Бершадська районна державна адміністрація
(КПКВ РБ) (найменування головного розпорядника)
2. Бершадський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
(КПКВ РБ)(найменування відповідального виконавця)
3. Районна програма реалізації Конвенції ООН про права дитини на
період 2016-2020років КТКВК 091102
(КПКВ ОБ) (КФКВ найменування районної бюджетної програми}
4. Обсяг бюджетного призначення – 100000,00 (сто тисяч ) гривень, у тому
числі із загального фонду -100000,00 (сто тисяч ) гривень та із спеціального
фонду – 0,00 гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання районної бюджетної програми:
Бюджетний кодекс, рішення 41 сесії районної ради 6 скликання від 16 жовтня
2015 року «Про районну програму реалізації Конвенції ООН про права дитини
на період 2016-2020 роки», рішення 2 сесії районної Ради 7 скликання від 15
грудня 2015р. „Про районний бюджет на 2016 рік”
6. Мета районної бюджетної програми:
Мета Програми полягає у подоланні дитячої безпритульності і бездоглядності,
запобігання сирітству, попередження негативних проявів серед дітей, створення
умов для всебічного розвитку та виховання дітей, поширення в районі сімейних
форм виховання, недопущення влаштування дітей в інтернати, покращенні
якості життя дітей з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах та
реалізація заходів по виконанню Конвенції ООН про права дитини.
7. Напрями діяльності:
№
Напрями діяльності
з/п
Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду
бюджету: забезпечення реалізації державної політики стосовно
1 районного
соціальної підтримки сім’ї, дітей та молоді, організація та проведення
заходів:
1. Проведення районного фестивалю творчості і талантів дітей та молоді
з функціональними обмеженнями „Повір у себе” – придбання подарунків.
2. Придбання подарунків для проведення районної акції до Міжнародного
Дня інвалідів.
3. Придбання призів, подарунків з метою підготовки та проведення акцій
присвячених до Дня пам’яті померлих від Сніду, до Дня боротьби зі
СНІДом.

2

2
4.
Здійснення
профілактично-просвітницької
роботи
щодо
відповідального батьківства, профілактики раннього соціального
сирітства в рамках консультаційного пункту соціальної роботи та
консультаційного пункту у пологовому стаціонарі, жіночій консультації.
Придбання канцтоварів.
5. Придбання подарунків, квітів, корзин для забезпечення заходів призову.
Транспортні витрати для відправки призовників Бершадського району до
лав збройних сил України та мобілізованих.
Напрямів діяльності, що здійснюються у межах спеціального фонду,
немає

8. Категорії економічної класифікації:
КЕКВ
Найменування
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240 Оплата послуг (крім комунальних)
9. Результативні показники, що характеризують виконання районної бюджетної
програми:
№
Показники
Одини Джерело
Загальни Спеціал Разом
з/п
ця
інформації
й фонд
ьний
виміру
фонд
1.
Затрат
1.1 Кількість штатних
Од. Штат. розпис
21
одиниць РЦ СССДМ
1.2 Обсяг видатків на
грн.
Кошторис
100000
реалізацію заходів
2.
Продукту
2.1. Кількість заходів
Од. План заходів
5
2.2. Кількість перевезень в
Од. План заходів
10
межах заходу призову*
3
Ефективності
3.1 Середня вартість 1 заходу грн.
Кошторис
20000
3.2. Середня вартість одного
грн.
Кошторис
9000
перевезення
4
Якості
4.1. Відсоток вчасно
відсот
Звіт
100
виконаних доручень
ки

-

21

-

100000

-

5
10

-

20000
9000

-

100

* Один захід призову передбачає всі транспортні витрати та придбання подарунків призовникам, що
здійснюються на протязі року

Керівник фінансової служби:
Начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення – головний бухгалтер
апарату райдержадміністрації
ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника – начальник
бюджетного відділу фінансового
управління райдержадміністрації
Коновал О.В.

Скалецька І.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації,
наказ начальника фінансового
управління райдержадміністрації
від 14 січня 2016 року № 8 / 3 _
ПАСПОРТ
районної бюджетної програми на 2016 рік
1.03 Бершадська районна державна адміністрація
(КПКВ РБ) (найменування головного розпорядника)
2. Бершадський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
(КПКВ РБ)(найменування відповідального виконавця)
3. Районна програма реалізації конвенції ООН про права дитини на період
2016-2020 роки, КТКВК 091101
(КПКВ ОБ) (КФКВ найменування районної бюджетної програми}
4. Обсяг бюджетного призначення – 300000,00 (триста тисяч) грн., у тому
числі із загального фонду - 300000,00 (триста тисяч) грн., та із спеціального
фонду – 0,00 гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання районної бюджетної програми:
Бюджетний кодекс, рішення 41 сесії районної ради 6 скликання від 16 жовтня
2015 року «Про районну програму реалізації конвенції ООН про права дитини
на період 2016-2020 роки», рішення 2 сесії районної Ради 7 скликання від 15
грудня 2015р. „Про районний бюджет на 2016 рік”.
6. Мета районної бюджетної програми:
Мета Програми полягає у подоланні дитячої безпритульності і бездоглядності,
запобігання сирітству, попередження негативних проявів серед дітей, створення
умов для всебічного розвитку та виховання дітей, поширення в районі сімейних
форм виховання, недопущення влаштування дітей в інтернати, покращенні
якості життя дітей з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах та
реалізація заходів по виконанню Конвенції ООН про права дитини.
7. Напрями діяльності:
№
Напрями діяльності
з/п
Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду
районного бюджету:
1
Надання соціальних послуг фахівцями із соціальної роботи в
територіальних громадах району для найуразливіших верств населення
Напрямів діяльності, що здійснюються у межах спеціального фонду
2
немає.

2
8. Категорії економічної класифікації:
КЕКВ
Найменування
2110
Оплата праці
2120
Нарахування на оплату праці
9. Результативні показники, що характеризують виконання районної бюджетної
програми:
№
з/п

Показники

1.
Затрат
1.1 Кількість штатних посад,
які займаються
виконанням програми
1.2 Обсяг видатків на
реалізацію заходів
2.
Продукту
2.1.
Кількість прийомних
сімей, дитячих будинків
сімейного типу, сімей, які
опинилися в складних
життєвих обставинах,
охоплених соціальним
супроводом
3
Ефективності
3.1. Витрати на утримання
однієї штатної одиниці
фахівців із соціальної
роботи
4
Якості
4.1. Відсоток вчасно
виконаних листів та
доручень

Одиниця Джерело Загальни Спеціал Разом
виміру інформаці й фонд ьний
ї
фонд
Од.

Штатний
розпис

16

грн.

Кошторис 300000
75

сімей

Грн.

%

16

-

300000

-

75

Журнали
обліку

звіт

Звіт

Керівник фінансової служби:
Начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення – головний бухгалтер
апарату райдержадміністрації
ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника – начальник
бюджетного відділу фінансового
управління райдержадміністрації
Коновал О.В.

-

18750

100

18750
100

Скалецька І.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації,
наказ начальника фінансового
управління райдержадміністрації
від 14 січня 2016 року № 8 / 3 _
ПАСПОРТ
районної бюджетної програми на 2016 рік
1.03 Бершадська районна державна адміністрація
(КПКВ РБ) (найменування головного розпорядника)
2. Бершадська районна державна адміністрація (сектор у справах сім’ї ,
молоді та спорту)
(КПКВ РБ)(найменування відповідального виконавця)
3.Районна програма «Захистимо дитинство» період 2016-2020 роки”,
КТКВК 091103
(КПКВ ОБ) (КФКВ найменування районної бюджетної програми}
4. Обсяг бюджетного призначення -9000,00 (дев’ять тисяч )гривень, у тому
числі із загального фонду -9000,00 (дев’ять тисяч ) гривень та із спеціального
фонду - __0_ гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання районної бюджетної програми:
Бюджетний кодекс, рішення 41 сесії районної ради 6 скликання від 16 жовтня
2015 року «Про районну програму «Захистимо дитинство» на період 2016-2020
роки», рішення 2 сесії районної Ради 7 скликання від 15 грудня 2015р. „Про
районний бюджет на 2016 рік”
6. Мета районної бюджетної програми:
Створення умов для фізичного, інтелектуального і духовного розвитку
дітей та молоді.
7. Напрями діяльності:
№
Напрями діяльності
з/п
Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду
районного бюджету: забезпечення реалізації державної політики стосовно
сім’ї, дітей та молоді, рівності прав та можливостей жінок і чоловіків,
попередження насильства в сім’ї; залучення дитячих молодіжних
організацій, благодійних організацій до виконання соціальних програм і
реалізації відповідних заходів, здійснення заходів, спрямованих на
1 пропагування сімейних цінностей, відповідального ставлення батьків до
виховання та всебічного розвитку дітей, підвищення правової обізнаності,
соціального і правового захисту батьків і дітей; створення умов для
формування гармонійно розвиненої особистості; покращення становища
сімей; організація та проведення різних святкових заходів та конкурсів
для сім’ї, дітей та

2

2

юнацтва:
- участь у дитячо-юнацькому конкурсі «Музична парасолька»
- заходи з нагоди Новорічних та різдвяних свят (свято «Новорічної
ялинки»)
Напрями діяльності, що здійснюються у межах спеціального фонду
районного бюджету немає

8. Категорії економічної класифікації:
КЕКВ
Найменування
2240 Оплата послуг (крім комунальних)
9. Результативні показники, що характеризують виконання районної бюджетної
програми:
Одини Джерело Загальн Спеціал
№
Показники
ця
інформаці
ий
ьний
Разом
з/п
виміру
ї
фонд
фонд
1
Затрат
Кількість штатних
Штат.
1.1. одиниць, що займаються
од.
2
2
розпис
виконанням програми
Обсяг фінансування по
1.3.
Грн. кошторис
програмі
9000
9000
2
Продукту
Кількість підготовлених
План
2.1.
Шт.
2
2
сценаріїв (кошторисів)
заходів
3
Ефективності
Кількість проведених
План
3.1. заходів
од.
2
2
заходів
Середня вартість одного
заходу
4
Якості
Кількість вчасно
4.1.
виконаних доручень
3.2.

Грн..

звіт

4500

-

4500

%

звіт

100

-

100

Керівник фінансової служби:
Начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення – головний бухгалтер
апарату райдержадміністрації
ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника – начальник
бюджетного відділу фінансового
управління райдержадміністрації
Коновал О.В.

Скалецька І.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації,
наказ начальника фінансового
управління райдержадміністрації
від 14 січня 2016 року № 8 / 3 _
ПАСПОРТ
районної бюджетної програми на 2016 рік
1. 03 Бершадська районна державна адміністрація
(КПКВ РБ) (найменування головного розпорядника)
2. Бершадська районна державна адміністрація (сектор у справах сім’ї,
молоді та спорту)
(КПКВ РБ)(найменування відповідального виконавця)
3. Районна програма «Захистимо дитинство» період 2016-2020 роки,
КТКВК 091108
(КПКВ ОБ) (КФКВ найменування районної бюджетної програми}
4. Обсяг бюджетного призначення -99000,00 (дев’яносто дев’ять тисяч)
гривень, у тому числі із загального фонду -99000,00 (дев’яносто дев’ять
тисяч) гривень та із спеціального фонду - __0_ гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання районної бюджетної програми:
Бюджетний кодекс, рішення 41 сесії районної ради 6 скликання від 16 жовтня
2015 року «Про районну програму «Захистимо дитинство» на період 2016-2020
роки», рішення 2 сесії районної Ради 7 скликання від 15 грудня 2015р. „Про
районний бюджет на 2016 рік”
6. Мета районної бюджетної програми:
Створення умов для фізичного, інтелектуального і духовного розвитку дітей та
молоді.
7. Напрями діяльності:
№
Напрями діяльності
з/п
Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду
районного бюджету :
- Організація оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку, в першу
чергу
соціально-незахищених
категорій
(сироти,
позбавлені
батьківського піклування, багатодітні, малозабезпечені, інваліди), дітей,
1
які перебувають на диспансерному обліку, талановитих і обдарованих
дітей у стаціонарних таборах та санаторіях, в тому числі оплата
транспортних послуг по перевезенню дітей до місць відпочинку, за
путівки, видатків на відрядження керівникам груп, які супроводжують
дітей
Напрями діяльності, що здійснюються у межах спеціального фонду
2
районного бюджету немає

2
8. Категорії економічної класифікації:
КЕКВ
Найменування
2700
Соціальне забезпечення
9. Результативні показники, що характеризують виконання районної бюджетної
програми:
Одини Джерело
Спеціал
№
Загальн
Показники
ця
інформаці
ьний
Разом
з/п
ий фонд
виміру
ї
фонд
1
Затрат
Кількість штатних
одиниць, що
Штат.
2
1.1.
од.
2
займаються
розпис
виконанням програми
Обсяг фінансування
99000
1.2.
Грн.
кошторис
99000
по програмі
2
Продукту
Кількість відправок
План
2.1.
дітей в оздоровчі
Шт..
2
2
заходів
табори
3
Ефективності
Кількість оздоровлених
План
3.1.
од.
36
36
дітей
заходів
Середня вартість
3.2.
Грн..
2750
2750
витрат на одну дитину
4
Якості
Кількість вчасно
4.1.
%
звіт
100
100
виконаних доручень

Керівник фінансової служби:
Начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення – головний бухгалтер
апарату райдержадміністрації
ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника – начальник
бюджетного відділу фінансового
управління райдержадміністрації
Коновал О.В.

Скалецька І.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації,
наказ начальника фінансового
управління райдержадміністрації
від 14 січня 2016 року № 8 / 3 _
ПАСПОРТ
районної бюджетної програми на 2016 рік
1. 03 Бершадська районна державна адміністрація
(КПКВ РБ) (найменування головного розпорядника)
Бершадська районна державна адміністрація (сектор у справах сім’ї,
молоді та спорту)
2. (КПКВ РБ)(найменування відповідального виконавця)
3. Програма розвитку фізичної культури і спорту у Бершадському районі
на 2012-2016 роки, КТКВК 130102
(КПКВ ОБ) (КФКВ найменування районної бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення -8000,00 (вісім тисяч) гривень, у тому
числі із загального фонду -8000,00 (вісім тисяч ) гривень та із спеціального
фонду - __0_гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання районної бюджетної програми:
Бюджетний кодекс, рішення 9 сесії районної ради 6 скликання від 04 листопада
2011 року «Про програму розвитку фізичної культури і спорту у Бершадському
районі на 2012-2016 роки», рішення 2 сесії районної Ради 7 скликання від 15
грудня 2015р. „Про районний бюджет на 2016 рік”.
6. Мета районної бюджетної програми:
Метою Програми є визначення та забезпечення реалізації першочергових та
перспективних заходів, спрямованих на формування в районі моделі розвитку
сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах.
7. Напрями діяльності:
№
Напрями діяльності
з/п
Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду
районного бюджету: проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань, спортивно-масових заходів а саме: забезпечення участі
спортсменів та збірних команд району в районних, обласних та
1 Всеукраїнських змаганнях з різних видів спорту, оплата
транспортних послуг, командировочних видатків ( харчування,
проїзд, проживання) учасникам змагань, спортсменам та
супроводжуючим, придбання грамот, призів, кубків, спортивного
інвентарю.
Напрями діяльності, що здійснюються у межах спеціального фонду
2
районного бюджету немає

2
8. Категорії економічної класифікації:
КЕКВ
Найменування
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
9. Результативні показники, що характеризують виконання районної бюджетної
програми:
Джерело Загальн
№
Одиниц
Спеціаль
Показники
інформаці
ий
Разом
з/п
я виміру
ний фонд
ї
фонд
1
Затрат
Кількість штатних
посад, які
2
Штатний
1.1.
займаються
од.
2
розпис
виконанням
програми
Обсяг фінансування
1.2.
Грн.
кошторис
по програмі
8000
8000
2
Продукту
Кількість
спортивних змагань
2.1.
(районних,
шт.
Кал.план
5
5
обласних,
Всеукраїнських)
Кількість учасників
районних ,
Кал.план,
2.2. обласних,
осіб
положенн
266
266
Всеукраїнських
я
змагань
3
Ефективності
Середня вартість
витрат на
3.1.
Грн.
Кошторис
1600
1600
проведення одного
змагання
4
Якості
Відсоток вчасно
4.1.
%
звіт
100
100
виконаних доручень
Керівник фінансової служби:
Начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення – головний бухгалтер
апарату райдержадміністрації
ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника – начальник

Скалецька І.П.

бюджетного відділу фінансового
управління райдержадміністрації
Коновал О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації,
наказ начальника фінансового
управління райдержадміністрації
від 14 січня 2016 року № 8 / 3 _

ПАСПОРТ
районної бюджетної програми на 2016 рік
1.03 Бершадська районна державна адміністрація
(КПКВ РБ) (найменування головного розпорядника)
Бершадська районна державна адміністрація (сектор у справах сім’ї, молоді
та спорту)
2. (КПКВ РБ)(найменування відповідального виконавця)
3. Програма розвитку фізичної культури і спорту у Бершадському районі
на 2012-2016 роки , КТКВК 130106
(КПКВ ОБ) (КФКВ найменування районної бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 6000,00 (шість тисяч) гривень, у тому
числі із загального фонду - 6000,00 (шість тисяч) гривень та із спеціального
фонду - __0_гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання районної бюджетної програми:
Бюджетний кодекс, рішення 9 сесії районної ради 6 скликання від 04 листопада
2011 року «Про програму розвитку фізичної культури і спорту у Бершадському
районі на 2012-2016 роки», рішення 2 сесії районної Ради 7 скликання від 15
грудня 2015р. „Про районний бюджет на 2016 рік”.
6. Мета районної бюджетної програми:
Метою Програми є визначення та забезпечення реалізації першочергових та
перспективних заходів, спрямованих на формування в районі моделі розвитку
сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах.
7. Напрями діяльності:
№
Напрями діяльності
з/п
Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду
районного бюджету : проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань, спортивно-масових заходів а саме: забезпечення
участі
спортсменів та збірних команд району в районних, обласних та
1
Всеукраїнських змаганнях з різних видів спорту, оплата транспортних
послуг, командировочних видатків (харчування, проїзд, проживання)
учасникам змагань, спортсменам та супроводжуючим, придбання
грамот, призів, кубків, спортивного інвентарю.
Напрями діяльності, що здійснюються у межах спеціального фонду
2
районного бюджету немає

2
8. Категорії економічної класифікації:
КЕКВ
Найменування
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
9. Результативні показники, що характеризують виконання районної бюджетної
програми:
Джерело Загаль Спеціал
№
Одиниц
Показники
інформаці
ний
ьний
Разом
з/п
я виміру
ї
фонд
фонд
Затрат
1
Кількість штатних
Штат.роз
1.1. посад, які займаються
од.
2
2
пис
виконанням програми
Обсяг фінансування по
1.2.
Грн.
кошторис
програмі
6000
6000
2
Продукту
Кількість спортивних
2.1.
змагань
Кал.план
1
1
Кількість учасників
районних , обласних,
2.2.
Всеукраїнських
змагань
3
Ефективності
Середня вартість
3.1.
одного змагання
4
Якості
Відсоток вчасно
4.1.
виконаних доручень

Кал.план,
положенн
я

6

6

Грн.

кошторис

6000

6000

%

звіт

100

100

Керівник фінансової служби:
Начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення – головний бухгалтер
апарату райдержадміністрації
ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника – начальник
бюджетного відділу фінансового
управління райдержадміністрації
Коновал О.В.

Скалецька І.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації,
наказ начальника фінансового
управління райдержадміністрації
від 14 січня 2016 року № 8 / 3 _

ПАСПОРТ
районної бюджетної програми на 2016 рік
1.03 Бершадська районна державна адміністрація
(КПКВ РБ) (найменування головного розпорядника)
2. КО «Бершадська РДЮСШ «Ровесник»»
(КПКВ РБ)(найменування відповідального виконавця)
3. «Програма розвитку фізичної культури і спорту у Бершадському районі
на 2012-2016 роки», КТКВК 130107
(КПКВ ОБ) (КФКВ найменування районної бюджетної програми}
4. Обсяг бюджетного призначення – 690000,00 (шістсот дев’яносто тисяч)
гривень, у тому числі із загального фонду – 690000,00 (шістсот дев’яносто
тисяч) грн. та із спеціального фонду – 0,00 (нуль) гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання районної бюджетної програми:
Бюджетний кодекс, рішення 9 сесії районної ради 6 скликання від 04 листопада
2011 року «Про програму розвитку фізичної культури і спорту у Бершадському
районі на 2012-2016 роки», рішення 2 сесії районної Ради 7 скликання від 15
грудня 2015р. „Про районний бюджет на 2016 рік”
6. Мета районної бюджетної програми:
Метою Програми є визначення та забезпечення реалізації першочергових та
перспективних заходів, спрямованих на формування в районі моделі розвитку
сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах.
7. Напрями діяльності:
№
Напрями діяльності
з/п
Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду
районного бюджету:
Проведення фінансування комунальної організації «Бершадська районна
1 дитячо-юнацька спортивна школа (РДЮСШ) «Ровесник» на проведення
поточних та капітальних видатків на її утримання, включаючи оплату
видатків на забезпечення участі команд у Всеукраїнських, обласних,
районних змаганнях з різних видів спорту.
Напрями діяльності, що здійснюються у межах спеціального фонду :
2
немає

2
8. Категорії економічної класифікації:
КЕКВ
Найменування
2111
Заробітна плата
2120
Нарахування на заробітну плату
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
Видатки на відрядження
2272
Оплата водопостачання та водовідведення
2273
Оплата електроенергії
9. Результативні показники, що характеризують виконання районної бюджетної
програми:
№
Показники
Одини Джерело Загальн Спеціал Разом
з/п
ця інформац ий фонд ьний
виміру
ії
фонд
1.
Затрат
1.1 Кількість штатних посад, які
Од. Штат.
19
19
займаються виконанням
розпис
програми
1.2 Обсяг видатків на реалізацію
грн. Коштори 690000
690000
заходів Програми
с
2.
Продукту
2.1. Кількість змагань та зборів
Од. Кал.план
8
8
Кількість виробленого
Од.
Журнал
інформаційного продукту з
90
2.2.
реєстраці
90
питань спорту: видань,
ї
статей в ЗМІ, інформацій
2.3. Кількість учнів, що
Осіб
список
209
209
відвідують РДЮСШ
„Ровесник”
3
Ефективності
3.1. Обсяг витрат на одного учня
грн. кошторис 3301
3301
4
Якості
4.1. Відсоток вчасно виконаних
%
Звіт
100%
100%
доручень
Керівник фінансової служби:
Начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення – головний бухгалтер
апарату райдержадміністрації
Скалецька І.П.
ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника – начальник
бюджетного відділу фінансового
управління райдержадміністрації
Коновал О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації,
наказ начальника фінансового
управління райдержадміністрації
від 14 січня 2016 року № 8 / 3 _
ПАСПОРТ
районної бюджетної програми на 2016 рік
1.03 Бершадська районна державна адміністрація
(КПКВ РБ) (найменування головного розпорядника)
2. Бершадська РО ВФСТ «Колос» АПК України
(КПКВ РБ)(найменування відповідального виконавця)
3. Програма розвитку фізичної культури і спорту у Бершадському районі
на 2012-2016 роки, КТКВК 130205
(КПКВ ОБ) (КФКВ найменування районної бюджетної програми}
4. Обсяг бюджетного призначення – 195000,00 (сто дев’яносто п’ять тисяч)
грн., у тому числі із загального фонду -195000,00 (сто дев’яносто п’ять
тисяч) грн., та із спеціального фонду – 0,00 гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання районної бюджетної програми:
Бюджетний кодекс, рішення 9 сесії районної ради 6 скликання від 04 листопада
2011 року «Про програму розвитку фізичної культури і спорту у Бершадському
районі на 2012-2016 роки», рішення 2 сесії районної Ради 7 скликання від 15
грудня 2015р. „Про районний бюджет на 2016 рік”
6. Мета районної бюджетної програми:
Метою Програми є визначення та забезпечення реалізації першочергових та
перспективних заходів, спрямованих на формування в районі моделі розвитку
сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах.
7. Напрями діяльності:
№
Напрями діяльності
з/п
Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду
районного бюджету:
Надання допомоги районній організації ВФСТ «Колос» на проведення
1
поточних та капітальних видатків на його утримання, включаючи оплату
видатків на забезпечення участі команд у Всеукраїнських, обласних,
районних змаганнях з різних видів спорту.
Напрямів діяльності, що здійснюються у межах спеціального фонду
2
немає.
8. Категорії економічної класифікації:
КЕКВ
Найменування
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам
організаціям)

(установам,

2
9. Результативні показники, що характеризують виконання районної бюджетної
програми:
№
з/п

Показники

1.
Затрат
1.1 Кількість штатних посад,
які займаються
виконанням програми
1.2 Обсяг видатків на
реалізацію заходів
2.
Продукту
2.1. Кількість виробленого
інформаційного продукту
з питань спорту: видань,
статей в ЗМІ, інформацій
3
Ефективності
3.1. Витрати на утримання
однієї штатної одиниці
4
Якості
4.1. Відсоток вчасно
виконаних доручень

Одиниця Джерело Загальни Спеціал Разом
виміру інформаці й фонд
ьний
ї
фонд
Од.

Штат.роз
пис

грн.

Кошторис 195000

Шт.

12,5

56

-

12,5

-

195000

-

56

-

15600

Журнал
реєстрації

Грн.

звіт

15600

%

Звіт

100

Керівник фінансової служби:
Начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення – головний бухгалтер
апарату райдержадміністрації
ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника – начальник
бюджетного відділу фінансового
управління райдержадміністрації
Коновал О.В.

100

Скалецька І.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації,
наказ начальника фінансового
управління райдержадміністрації
від 14 січня 2016 року № 8 / 3 _
ПАСПОРТ
районної бюджетної програми на 2016 рік
1.03 Бершадська районна державна адміністрація
(КПКВ РБ) (найменування головного розпорядника)
2. Комунальна установа «Бершадський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги»
(КПКВ РБ)(найменування відповідального виконавця)
3. Програма протидії захворюванню на туберкульоз у Бершадському
районі на 2013-2016 роки
КТКВК 080800
(КПКВ ОБ) (КФКВ найменування районної бюджетної програми}
4. Обсяг бюджетного призначення – 50000,00 ( п’ятдесят тисяч) гривень, у
тому числі із загального фонду -50000,00 (п’ятдесят тисяч) гривень та із
спеціального фонду – 0,00 гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання районної бюджетної програми:
Бюджетний кодекс, рішення 20 сесії районної ради 6 скликання від 02 квітня
2013 року «Про програму протидії захворюванню на туберкульоз у
Бершадському районі на 2013-2016 роки», рішення 2 сесії районної Ради 7
скликання від 15 грудня 2015р. „Про районний бюджет на 2016 рік”
6. Мета районної бюджетної програми:
Метою програми є подальше поліпшення епідемічної ситуації в напрямі
зменшення кількості хворих на туберкульоз, зниження рівня захворюваності,
поширеності та смертності від нього, ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекція),
темпів поширення мультирезистентного туберкульозу шляхом реалізації
державної політики , що ґрунтується на принципах забезпечення загального та
рівного доступу населення до високоякісних послуг з профілактики,
діагностики і лікування туберкульозу.
7. Напрями діяльності:
№
Напрями діяльності
з/п
Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду
1 районного бюджету:
- Здійснення туберкулінодіагностики дітям до 14 років
Напрямів діяльності, що здійснюються у межах спеціального фонду
2
немає.

2
8. Категорії економічної класифікації:
КЕКВ
Найменування
2220
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
9. Результативні показники, що характеризують виконання районної бюджетної
програми:
№
Показники
Одиниця Джерело Загальни Спеціал Разом
з/п
виміру інформаці й фонд
ьний
ї
фонд
1.
Затрат
1.1 Обсяги фінансування по
Грн. Кошторис 50000
50000
програмі
2.
Продукту
2.1. Забезпечення дитячого
Осіб Структур 2510
2510
населення вакциною
а
туберкулін
дитячого
населення
3
Ефективності
3.2. Середня вартість
Грн.
звіт
19,92
19,92
проведення туберкулінодіагностики для 1 дитини
3.3. Охоплення дитячого
населення туберкулінодіагностикою
4
Якості
4.1. Відсоток вчасно виконаних
доручень

%

звіт

36

%

Звіт

100

Керівник фінансової служби:
Начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення – головний бухгалтер
апарату райдержадміністрації
ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника – начальник
бюджетного відділу фінансового
управління райдержадміністрації
Коновал О.В.

-

36

100

Скалецька І.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації,
наказ начальника фінансового
управління райдержадміністрації
від 14 січня 2016 року № 8 / 3 _
ПАСПОРТ
районної бюджетної програми на 2016 рік
1.03 Бершадська районна державна адміністрація
(КПКВ РБ) (найменування головного розпорядника)
2. Комунальна установа «Бершадський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги»
(КПКВ РБ)(найменування відповідального виконавця)
3. Програма «Місцевих стимулів» для медичних працівників первинної
ланки у Бершадському районі на 2015-2017 роки КТКВК 250404
(КПКВ ОБ) (КФКВ найменування районної бюджетної програми}
4. Обсяг бюджетного призначення – 61504,00 (шістдесят одна тисяча п’ятсот
чотири) гривні,
у
тому числі із загального фонду - 61504,00 (шістдесят
одна тисяча п’ятсот чотири) гривні та із спеціального фонду – 0,00 гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання районної бюджетної програми:
Бюджетний кодекс, рішення 34 сесії районної ради 6 скликання від 23 грудня
2014 року «Про програму «Місцевих стимулів» для медичних працівників
первинної ланки у Бершадському районі на 2015-2017 роки», рішення 2 сесії
районної Ради 7 скликання від 15 грудня 2015р. „Про районний бюджет на 2016
рік”
6. Мета районної бюджетної програми:
Метою Програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності
та смертності населення шляхом налагодження ефективного функціонування
системи надання населенню доступної і високоякісної первинної медикосанітарної допомоги на засадах сімейної медицини.
7. Напрями діяльності:
№
Напрями діяльності
з/п
Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду
районного бюджету:
1 - Забезпечення лікарями загальної практики сімейної медицини закладів
первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини,
територіально наближених до місць проживання населення
Напрямів діяльності, що здійснюються у межах спеціального фонду
2
немає

2
8. Категорії економічної класифікації:
КЕКВ
Найменування
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не
віднесені до заходів розвитку
9. Результативні показники, що характеризують виконання районної бюджетної
програми:
№
Показники
Одиниця Джерело Загальни Спеціал Разом
з/п
виміру інформаці й фонд
ьний
ї
фонд
1.
Затрат
1.1 Обсяги фінансування по
Грн. Кошторис 61504
61504
програмі
2.
Продукту
2.1. Забезпечення оплати
осіб
звіт
4
4
навчання на базі
Вінницького Національного
медичного університету ім.
М.І.Пирогова
3
Ефективності
3.1 Середня вартість освітньої
Грн.
звіт
15376
15376
послуги для однієї особи
4
Якості
4.1. Відсоток вчасно виконаних
%
Звіт
100
100
доручень

Керівник фінансової служби:
Начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення – головний бухгалтер
апарату райдержадміністрації
ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника – начальник
бюджетного відділу фінансового
управління райдержадміністрації
Коновал О.В.

Скалецька І.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації,
наказ начальника фінансового
управління райдержадміністрації
від 14 січня 2016 року № 8 / 3 _
ПАСПОРТ
районної бюджетної програми на 2016 рік
1.03 Бершадська районна державна адміністрація
(КПКВ РБ) (найменування головного розпорядника)
2. Комунальна установа «Бершадський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги»
(КПКВ РБ)(найменування відповідального виконавця)
3. Районна програма реалізації конвенції ООН про права дитини на період
2016-2020 роки, КТКВК 250404
(КПКВ ОБ) (КФКВ найменування районної бюджетної програми}
4. Обсяг бюджетного призначення – 50000,00 (п’ятдесят тисяч) грн.,
у
тому числі із загального фонду - 50000,00 (п’ятдесят тисяч) грн., та із
спеціального фонду – 0,00 гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання районної бюджетної програми:
Бюджетний кодекс, рішення 41 сесії районної ради 6 скликання від 16 жовтня
2015 року «Про районну програму реалізації конвенції ООН про права дитини
на період 2016-2020 роки», рішення 2 сесії районної Ради 7 скликання від 15
грудня 2015р. „Про районний бюджет на 2016 рік”.
6. Мета районної бюджетної програми:
Покращення якості життя дітей з сімей, які опинились в складних життєвих
обставинах та реалізація заходів по виконанню Конвенції ООН про права
дитини.
7. Напрями діяльності:
№
Напрями діяльності
з/п
Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду
районного бюджету:
1 Часткова компенсація вартості лікарських засобів та відповідних
харчових продуктів для спеціального дієтичного харчування дітейінвалідів, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання.
Напрямів діяльності, що здійснюються у межах спеціального фонду
2
немає.
8. Категорії економічної класифікації:
КЕКВ
Найменування
2730
Інші виплати населенню

2
9. Результативні показники, що характеризують виконання районної бюджетної
програми:
№
з/п

Показники

Одиниця Джерело Загальни Спеціал Разом
виміру інформаці й фонд ьний
ї
фонд

1.
Затрат
1.1 Обсяги фінансування по грн.
програмі
2.
Продукту
2.1. Кількість дітей-інвалідів ,
які страждають на рідкісні дітей
(орфанні) захворювання
3
Ефективності
3.1. Часткова компенсація
вартості лікарських
засобів та відповідних
харчових продуктів для
спеціального дієтичного
харчування дітейГрн.
інвалідів, які страждають
на рідкісні (орфанні)
захворювання з
розрахунку на одну
дитину
4
Якості
4.1. Відсоток вчасно
%
виконаних доручень

Кошторис

Статистич
ні дані

звіт

Звіт

Керівник фінансової служби:
Начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення – головний бухгалтер
апарату райдержадміністрації
ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника – начальник
бюджетного відділу фінансового
управління райдержадміністрації
Коновал О.В.

50000

-

50000

1

-

1

-

50000

50000

100

100

Скалецька І.П.

