
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
г о л о в и  СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
13.03.2019 м. Суми № 145-ОД

Про затвердження змін до 
паспорту бюджетної програми 
на 2019 рік

Відповідно до пункту 6 частини п’ятої статті 22 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 «Про деякі питання запровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (зі 
змінами), рішення сесії Сумської обласної ради від 14.12.2018 «Про обласний 
бюджет Сумської області на 2019 рію)(зі змінами):

Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2019 рік Сумської 
обласної державної адміністрації за КПКВКМБ 0210180 ««Інша діяльність у 
сфері державного управління»», затвердженого розпорядженням голови 
Сумської обласної державної адміністрації від 21.01.2019 № 36-ОД «Про 
затвердження паспортів бюджетної програми на 2019 рік» та наказом 
Департаменту фінансів Сумської обласної державної адміністрації від 
21.01.2019 № 23-ОД «Про затвердження паспортів бюджетної програми на 
2019 рік», затвердивши його у новій редакції, що додається.

Тимчасово виконуючий 
обов’язки голови  ̂ , В.АКПЄРОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29.12. 2018 року № 1209 )

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Сумської обласної державної 
адміністрації
ІЗ березня 2019 року № І45--0Д

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0200000 Сумська обласна державна адміністрація

2 .

(КПКВК МБ) 

0210000
(найменування головного розпорядника)

Сумська обласна державна адміністрація
(КПКВК МБ)

3. 0210180
(найменування відповідальноі'о виконавця)оі; Інша діяльність у сфері державного управління

(КПКВК МБ) (КФКВК)' (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 
спеціального фонду - __ гривень.

570 000 гривень, у тому числі із загального фонду ~ 570 000 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік». Закон України «Про 
місцеві державні адміністрації», рішення Сумської обласної ради від 14.12.2018 «Про програму економічного і соціального розвитку 
Сумської області на 2019 рік»(зі змінами), рішення Сумської обласної ради від 14.12.2018 «Про обласний бюджет Сумської області на 2019 
рік»(зі змінами).
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми;



\
№ з/п Цілі державної політики

1 Представництво Сумської обласної державної адміністрації у відносинах з іншими державними органами та 
органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, установами та підприємствами, громадянами та 
іншими особами як в Україні, так і за її межами.

7. Мета бюджетної програми;

Забезпечення належної організації відзначення державних свят, пам’ятних дат, визначних подій з широким залученням до їх організації та 
проведення громадськості, виготовлення відзнак голови Сумської обласної державної адміністрації, забезпечення участі делегацій області в 
загальнодержавних заходах у м. Київ та регіонах України, забезпечення організації візитів та прийомів керівників держави, іноземних 
делегацій, делегацій з інших областей України, прийому офіційних делегацій
8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання
1 Проведення публічних та інформаційних заходів щодо реалізації державної та регіональної політики.
2 Забезпечення організації візитів та прийомів керівників держави, іноземних делегацій, делегацій з інших областей 

України Забезпечення організації візитів та прийомів керівників держави, іноземних делегацій, делегацій з інших 
областей України

9.Напрями використання бюджетних коштів:

гривень
№ з/п Напрями використання бюджетних 

коштів
Загальний фонд Спеціальний

фонд
у тому числі 

бюджет 
розвитку

Усього

1 2 о 4 5 6
Проведення заходів щодо 
відзначення в області державних 
свят, історичних, пам’ятних дат, 
визначних подій області з широким 
залученням до їх організації та 
проведення громадськості.

370 000,00 0,0 0.0 370 000,00

Забезпечення участі делегацій 
області в загальнодержавних 
заходах у м. Київ та регіонах

200 000,00 0,0 0,0 200 000,00



України, міжнародних заходах, у 
тому числі направлених на 
презентацію здобутків та 
потенціалу області, виготовлення 
відзнак голови Сумської обласної 
державної адміністрації

Усього 570 000,00 0,0 0,0 570 000,00

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 л 4

Програма економічного і соціального розвитку Сумської 370 000,00 0,0 370 000,00
області на 2019 рік

Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування 200 000,00 0,0 200 000
та територіальних громад у Сумській області на 2017-
2021 роки.
Усього 570 000,00 0,0 570 000,00

11. Ре'зультативиі показники бюджетної програми:

№
з/гі

Показник Оди
ниц

я
вимі
РУ

Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

обсяг видатків на проведення заходів, 
щодо відзначення в області державних 
свят, історичних, пам’ятних дат

гри кошторис 370 000,00

обсяг видатків на забезпечення і 
проведення візитів та прийомів 
керівників держави, іноземних

гри кошторис 200 000,00



делегацій, делегацій з інших областей
2 продукту

кількість заходів щодо відзначення в 
області державних свят, історичних, 
пам’ятних дат

од. ■ розпорядження 8

кількість візитів та прийомів 
керівників держави, іноземних 
делегацій, делегацій з інших областей

од розпорядження 10

3 ефективності
середні витрати на проведення одного 
заходу, щодо відзначення в області 
державних свят, історичних, пам’ятних 
дат

грн кошторис 46250,00

середні витрати на прийом керівників 
держави, іноземних делегацій, 
делегацій 3 інщих областей

грн кошторис 20 000,00

4 якості
відсоток виконаних завдань програми % звт 100

Керівник апарату

ПОГОДЖЕНО:
Департ§А4Єі±Тїфінансів Сумської обласної

ту фінансів
(підпис)

Д. ЖИВИЦЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

О. БАТРАЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

м.п.


