
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 
районної державної адміністрації
26 грудня 2013 року №  490

і наказ фінансового управління
 районної державної адміністрації
26 грудня 2013 року № 75_

Паспорт
бюджетної програми на 2013 рік 

1. _____О3____ _Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області__ 
         (КПКВК МБ)               (найменування головного розпорядника)

2. ___0310000 _ _Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області__
         (КПКВК МБ)               (найменування відповідального виконавця)

3. ___0317420 _ _Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій_
         (КПКВК МБ)               (найменування бюджетної програми)



4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –  522,228 тис. гривень, у тому числі загального фонду  –

471,023 тис. гривень та спеціального фонду – 51,205 тис. гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України “Про державний бюджет України на 2013 рік”,

наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 “Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних

програм  місцевих  бюджетів,  квартального  та  річного  звітів  про  їх  виконання,  здійснення  моніторингу  та  аналізу

виконання бюджетних програм, оцінки ефективності  бюджетних програм”,  наказ Міністерства фінансів України від

27.07.2011 № 945, рішення сесії районної ради “Про районний бюджет на 2013 рік”

6. Мета бюджетної програми.

Зростання  добробуту і  підвищення якості  життя населення  за  рахунок втілення пріоритетів  Стратегії  соціально-

економічного розвитку Чугуївського району до 2020 року та реалізації завдань Національного плану дій на 2013 рік

щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна

економіка,  ефективна  держава",  затверджена  Указом Президента  України  від  12.03.2013  року  № 128/2013  в  межах

повноважень районної державної адміністрації.

7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№
з/п

Завдання

1 Розбудова інформаційного суспільства на території Чугуївського району, удосконалення системи забезпечення 
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місцевих органів влади повнотою й достовірною інформацією для підтримки процесів прийняття управлінських 
рішень, забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, сприяння соціально-
економічному розвитку району шляхом упровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в 
усі сфери життєдіяльності району

2

Організаційне, матеріальне та фінансове забезпечення розроблення комплексу містобудівної документації на 
території Чугуївського району для системної реалізації державної регіональної політики, обгрунтування 
основних довгострокових та поточних пріоритетів регіонального розвитку, динамічного збалансованого 
соціально-економічного розвитку територій, гармонійного узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади, 
бізнесу і громадськості, залучення інвестицій у район

3

Остаточне розв'язання проблем розвитку відносин власності на землю, формуванні цивільного ринку земель, 
розвитку іпотечного кредитування, удосконалення системи земельних платежів, підвищенні ефективності 
управління земельними ресурсами, поліпшенні організації державного контролю за використанням і охороною 
земель

4
Забезпечення змістовного дозвілля й відпочинку, занять спортом, проведення туристичних, краєзнавчих, 
військово-патріотичних зборів (змагань), зміцнення здоров'я, задоволення інтересів і духовних запитів учнів та 
молоді

5

Забезпечення:  розвитку  інфраструктури  надання  адміністративних  послуг  населенню;  організації  навчання
адміністраторів Центру; організації надання адміністративних послуг за принципом організаційної єдності вклю-
чені  до  Програми  економічного  і  соціального  розвитку  Чугуївського  району  на  2013  рік  п.пп.  1.1.17.
«Адміністративні послуги»

6 Створення місцевого матеріального резерву за рахунок коштів районного бюджету, виходячи з максимальної
гіпотетичної (прогнозованої) надзвичайної ситуації, характерної для території району, а також передбаченого
обсягу робіт з ліквідації ії наслідків; уточнення номенклатури та норм накопичення запасів резерву; придбання
матеріально-технічних цінностей до запасів резерву та накопичення резерву за встановленими нормами згідно з
річними графіками;  розміщення матеріально-технічних цінностей  резерву  на  складах  підприємств,  установ і
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організацій району за рішенням районної державної адміністрації з урахуванням його оперативної доставки до
можливих зон надзвичайних ситуацій; використання матеріального резерву для здійснення запобігання заходів у
разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного ха-
рактеру та їх наслідків, проведення невідкладних відновних робіт, надання громадянам, постраждалим від наслі-
дків надзвичайних ситуацій, одноразової матеріальної допомоги для забезпечення їх життєдіяльності, розгортан-
ня та утримання тимчасових пунктів проживання і харчування постраждалих громадян

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань:
                                                                                                                                                                                             (тис. грн.) 

№
з/п

Підпрограма/завдання бюджетної
програми

Півріччя Рік

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

1 Розбудова інформаційного 
суспільства на території Чугуївського 
району, удосконалення системи 
забезпечення місцевих органів влади 
повнотою й достовірною інформацією
для підтримки процесів прийняття 
управлінських рішень, забезпечення 
інформаційних потреб громадян, 
суспільства та держави, сприяння 
соціально-економічному розвитку 
району шляхом упровадження 
сучасних та перспективних 

31,000 51,205 82,205 40,364 51,205 91,569

4



інформаційних технологій в усі сфери
життєдіяльності району

2

Організаційне, матеріальне та 
фінансове забезпечення розроблення 
комплексу містобудівної документації
на території Чугуївського району для 
системної реалізації державної 
регіональної політики, обгрунтування
основних довгострокових та поточних
пріоритетів регіонального розвитку, 
динамічного збалансованого 
соціально-економічного розвитку 
територій, гармонійного узгодження 
інтересів та ефективної взаємодії 
влади, бізнесу і громадськості, 
залучення інвестицій у район

114,000 114,000 114,000 114,000

3

Остаточне розв'язання проблем 
розвитку відносин власності на 
землю, формуванні цивільного ринку 
земель, розвитку іпотечного 
кредитування, удосконалення системи
земельних платежів, підвищенні 
ефективності управління земельними 
ресурсами, поліпшенні організації 
державного контролю за 
використанням і охороною земель

24,543 24,543 24,543 24,543
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4

Забезпечення змістовного дозвілля й 
відпочинку, занять спортом, 
проведення туристичних, 
краєзнавчих, військово-патріотичних 
зборів (змагань), зміцнення здоров'я, 
задоволення інтересів і духовних 
запитів учнів та молоді

128,000 128,000 272,116 272,116

5 Відповідно до вимог Закону України
«Про  адміністративні  послуги»,  ви-
конання доручень Президента  Украї-
ни  від  06.12.2012  №  1-1/3280,  від
19.02.2013 № 1-1/319 щодо створення
центрів  надання  адміністративних
послуг та Національного плану дій на
2013  рік,  затверджений  Указом Пре-
зидента  України  від  12.03.2013  №
128/2013,  планується  до  01.01.2014
створення  центру  надання
адміністративних послуг, що забезпе-
чить:

розвиток інфраструктури надан-
ня  адміністративних  послуг  населен-
ню;

організація  навчання
адміністраторів Центру;

організація надання адміністрати-
вних  послуг  за  принципом  організа-
ційної єдності. Ці пріоритети включе-

20,000 20,000
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ні  до  Програми  економічного  і
соціального  розвитку  Чугуївського
району  на  2013  рік  п.пп.  1.1.17.
«Адміністративні послуги»

6 Створення місцевого матеріального 
резерву за рахунок коштів районного 
бюджету, виходячи з максимальної 
гіпотетичної (прогнозованої) 
надзвичайної ситуації, характерної 
для території району, а також 
передбаченого обсягу робіт з 
ліквідації ії наслідків; уточнення 
номенклатури та норм накопичення 
запасів резерву; придбання 
матеріально-технічних цінностей до 
запасів резерву та накопичення 
резерву за встановленими нормами 
згідно з річними графіками; 
розміщення матеріально-технічних 
цінностей резерву на складах 
підприємств, установ і організацій 
району за рішенням районної 
державної адміністрації з 
урахуванням його оперативної 
доставки до можливих зон 
надзвичайних ситуацій; використання
матеріального резерву для здійснення 
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запобігання заходів у разі загрози 
виникнення надзвичайних ситуацій, 
ліквідації надзвичайних ситуацій 
техногенного і природного характеру 
та їх наслідків, проведення 
невідкладних відновних робіт, 
надання громадянам, постраждалим 
від наслідків надзвичайних ситуацій, 
одноразової матеріальної допомоги 
для забезпечення їх життєдіяльності, 
розгортання та утримання тимчасових
пунктів проживання і харчування 
постраждалих громадян

Усього: 297,543 51,205 348,748 471,023 51,205 522,228

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(тис. грн.) 

Назва
державної/ регіональної 

цільової програми

Півріччя Рік

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

РАЗОМ державні/регіональні 
цільові програми
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10. Результативні   показники бюджетної програми:
                                                                                                                                                                                                                                   (тис. грн.)

№
з/п

Показники
Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Півріччя Рік

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

Розбудова інформаційного суспільства на території Чугуївського району, удосконалення системи забезпечення
місцевих органів влади повнотою й достовірною інформацією для підтримки процесів прийняття управлінських

рішень, забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, сприяння соціально-економічному
розвитку району шляхом упровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери

життєдіяльності району

1 Показники затрат

Обсяг видатків тис.грн.
звітність
установ

31,0 51,205 82,205 40,364 51,205 91,569

2 Показники продукту

Кількість заходів од. розрахунок 7 1 8 7 1 8

3 Показники ефективності

Середні витрати на 
проведення одного заходу

грн. розрахунок 4428,57 51205,00
10275,

63
5766,28 51205,00 11446,13

4 Показники якості

Темп зростання кількості 
заходів порівняно з 
попереднім роком

% розрахунок

Темп зростання середніх 
витрат на проведення 
одного заходу порівняно з

% розрахунок
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попереднім роком

Організаційне, матеріальне та фінансове забезпечення розроблення комплексу містобудівної документації на
території Чугуївського району для системної реалізації державної регіональної політики, обгрунтування основних

довгострокових та поточних пріоритетів регіонального розвитку, динамічного збалансованого соціально-
економічного розвитку територій, гармонійного узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади, бізнесу і

громадськості, залучення інвестицій у район

1 Показники затрат

Обсяг видатків тис.грн.
звітність
установ

114,0 114,0 114,0 114,0

2 Показники продукту

Кількість заходів од. розрахунок 3 3 3 3

3 Показники ефективності

Середні витрати на 
проведення одного заходу

грн. розрахунок 38000,00
38000,

00
38000,00 38000,00

4 Показники якості

Темп зростання кількості 
заходів порівняно з 
попереднім роком

% розрахунок

Темп зростання середніх 
витрат на проведення 
одного заходу порівняно з
попереднім роком

% розрахунок
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Остаточне розв'язання проблем розвитку відносин власності на землю, формуванні цивільного ринку земель,
розвитку іпотечного кредитування, удосконалення системи земельних платежів, підвищенні ефективності

управління земельними ресурсами, поліпшенні організації державного контролю за використанням і охороною
земель

1 Показники затрат

Обсяг видатків тис.грн.
звітність
установ

24,543 24,543 24,543 24,543

2 Показники продукту

Кількість заходів од. розрахунок 1 1 1 1

3 Показники ефективності

Середні витрати на 
проведення одного заходу

грн. розрахунок 24543,00
24543,

00
24543,00 24543,00

4 Показники якості

Темп зростання кількості 
заходів порівняно з 
попереднім роком

% розрахунок

Темп зростання середніх 
витрат на проведення 
одного заходу порівняно з
попереднім роком

% розрахунок

Забезпечення змістовного дозвілля й відпочинку, занять спортом, проведення туристичних, краєзнавчих,
військово-патріотичних зборів (змагань), зміцнення здоров'я, задоволення інтересів і духовних запитів учнів та

молоді

1 Показники затрат

Обсяг видатків тис.грн. звітність 128,0 128,0 272,116 272,116
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установ

Штатна чисельність од.
штатний
розпис

7,5 7,5 7,5 7,5

2 Показники продукту

Кількість місць у 
закладах відпочинку

од. розрахунок 30 30 30 30

3 Показники ефективності

Витрати на утримання із 
розрахунку на одного 
користувача на рік

грн. розрахунок 4267,00
4267,0

0
9070,53 9070,53

4 Показники якості

Частка користувачів 
послуг відносно 
запланованої кількості 
осіб

% розрахунок

Забезпечення: розвитку інфраструктури надання адміністративних послуг населенню; організації навчання
адміністраторів Центру; організації надання адміністративних послуг за принципом організаційної єдності вклю-

чені до Програми економічного і соціального розвитку Чугуївського району на 2013 рік п.пп. 1.1.17.
«Адміністративні послуги»

1 Показники затрат

Обсяг видатків тис.грн.
звітність
установ

20,000 20,000

2 Показники продукту

Кількість заходів од. розрахунок 4 4
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3 Показники ефективності

Середні витрати на 
проведення одного заходу

грн. розрахунок 5000,00 5000,00

4 Показники якості

Темп зростання кількості 
заходів порівняно з 
попереднім роком

% розрахунок

Темп зростання середніх 
витрат на проведення 
одного заходу порівняно з
попереднім роком

% розрахунок

Створення місцевого матеріального резерву за рахунок коштів районного бюджету, виходячи з максимальної
гіпотетичної (прогнозованої) надзвичайної ситуації, характерної для території району, а також передбаченого

обсягу робіт з ліквідації ії наслідків; уточнення номенклатури та норм накопичення запасів резерву; придбання
матеріально-технічних цінностей до запасів резерву та накопичення резерву за встановленими нормами згідно з

річними графіками; розміщення матеріально-технічних цінностей резерву на складах підприємств, установ і орга-
нізацій району за рішенням районної державної адміністрації з урахуванням його оперативної доставки до можли-
вих зон надзвичайних ситуацій; використання матеріального резерву для здійснення запобігання заходів у разі за-
грози виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру
та їх наслідків, проведення невідкладних відновних робіт, надання громадянам, постраждалим від наслідків над-

звичайних ситуацій, одноразової матеріальної допомоги для забезпечення їх життєдіяльності, розгортання та
утримання тимчасових пунктів проживання і харчування постраждалих громадян

1 Показники затрат

Обсяг видатків тис.грн.
звітність
установ

2 Показники продукту
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Кількість заходів од. розрахунок

3 Показники ефективності

Середні витрати на 
проведення одного заходу

грн. розрахунок

4 Показники якості

Темп зростання кількості 
заходів порівняно з 
попереднім роком

% розрахунок

Темп зростання середніх 
витрат на проведення 
одного заходу порівняно з
попереднім роком

% розрахунок

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)1:
(тис. грн.)

Код
Найменування

джерел
надходжень

Касові видатки станом на

1 січня звітного періоду
План звітного періоду

Прогноз до кінця
реалізації проекту

(програми)
Пояснення, що
характеризують

джерела
фінансування

загаль-
ний

фонд

спеціаль-
ний

фонд
разом

загаль-
ний

фонд

спеціаль-
ний

фонд
разом

загаль-
ний

фонд

спеціаль-
ний

фонд
разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Інвестиційний
проект 
(програма) 1
Надходження 
із бюджету
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Код
Найменування

джерел
надходжень

Касові видатки станом на

1 січня звітного періоду
План звітного періоду

Прогноз до кінця
реалізації проекту

(програми)
Пояснення, що
характеризують

джерела
фінансування

загаль-
ний

фонд

спеціаль-
ний

фонд
разом

загаль-
ний

фонд

спеціаль-
ний

фонд
разом

загаль-
ний

фонд

спеціаль-
ний

фонд
разом

Інші джерела 
фінансування 
(за видами)

х х х

…
Інвестиційний
проект 
(програма) 2
…
УСЬОГО 

1 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів 
(програм).
Голова районної державної 
адміністрації

 
В. В. ЛОБОЙЧЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління 
районної державної адміністрації Т. М. БУРЕЙКО

(підпис) (ініціали та прізвище)
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