
УКРАЇНА
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

“ 0 ^  Ц Я . 2018 р. м. Кам’янець-Подільський №  ^  Р

Про внесення змін до паспорта 
бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до рішення тридцять другої сесії районної ради VII скликання 
№ 6 від 29 листопада 2018 року «Про внесення змін до районного бюджету на 
2018 рік», керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України та Правилами 
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх 
виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України 26 серпня 
2014 року № 836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 
2014 року № 1104/25881:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми по головному 
розпоряднику бюджетних коштів -  Кам’янець-Подільській районній 
раді за наступним кодом програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):

- 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- 
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської 
рад».

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника голови районної ради Єрменчука В.П.

Голова ради В. Кривак



У К Р А Ї Н А  
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСІВ 

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Матросова, 30а, с. Мукша Китайгородська, Кам’янець-Подільський район, 32319, 
тел./факс (03849) 9-68-64, E-mail: ufkprda@kprda.gov.ua Код ЄДРПОУ 02316960

Про внесення змін до паспортів 
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до рішення тридцять другої сесії районної ради VII скликання 
№ 6 від 29 листопада 2018 року «Про внесення змін до районного бюджету на 
2018 рік», керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України та Правилами 
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх 
виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України 26 серпня 
2014 року N 836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 
2014 року №1104/25881

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспорту бюджетних програм по головному 
розпоряднику бюджетних коштів -  Кам’янець-Подільській районній раді 
за наступними кодами програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів (КПКВК):

- 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- 
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільських 
рад»,

затверджених наказом управління фінансів районної державної адміністрації 
від 10 жовтня 2018 року № 65 н виклавши їх у новій редакції, що додаються.

НАКАЗ

04.12.2018 р. № 72 н

Начальник управління фінансів

mailto:ufkprda@kprda.gov.ua


) > ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження № 45-р від 04.12.2018р. 
Кам'янець-Подільська районна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Управління фінансів Кам'янець-ПодільськоїРДА
(найменування місцевого фінансового органу)

від 04.12.2018р .№  72 н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Апарат (секретаріат) місцевої ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і 
ради міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищні, сільські ради, районні ради у міста

(КПКВК МБ) 

(0)(1)/(0)(1)(1)

(найменування головного розпорядника)

Апарат (секретаріат) місцевої ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і 
ради міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищні, сільські ради, районні ради у міста

(КПКВК МБ)

З (0)(1)(1)(0)(1)(5)(0) 0111

(найменування відповідального виконавця)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 
ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2304.49 тис. гривень,у тому числі загального фонду-

(найменування бюджетної програми)

2289.45 тис.гривень та спеціального фонду- 15.04 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Рішення тридцятої другої сесії районної ради VII скликання №  6 від 29.11.2018 року "Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік"; наказ Міністерства фінансів України від 1 
жовтня 2010 року № 1147 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Державне 
управління”, наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 "Про затвердження програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4



(тис.грн.)
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм т а : *»нь )

N з/п кпквк КФКВК
Підпрограма /  завдання бюджетної 

програми
загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0110150 0111

0110150 - Організаційне, інформаційно- 
аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності районної ради
2289,45 15,04 2304,49

2 0110150 Забезпечення виконання наданих 
законодавством повноважень

2289,45 15,04 2304,49

Усього 2289,45 15,04 2304,49

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми

КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5
Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника
Одиниця

виміру
Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

0110150
0110150 - Організаційне, інформаційно- 

аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності районної ради

Забезпечення виконання наданих 
законодавством повноважень

Затрат
кількість штатних одиниць од. штатний розпис 16,00

Продукту
кількість отриманих листів, звернень, заяв, 

скарг
од. журнал вхідної документації 1230,00

кількість прийнятих нормативно-правових 
актів

од. протоколи пленарних засідань сесій 
районної ради

205,00

Ефективності
кількість виконаних листів, звернень, заяв, 

скарг на одного працівника
од. журнал вхідної документації 1195,00

кількість прийнятих нормативно-правових 
актів на одного працівника

од. протоколи пленарних засідань сесій 
районної ради

205,00

витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. штатний розпис 92,23

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2



Код Н айменування джерел надходжень к п к в к

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту0 Пояснення, що 
характеризую ть дж ерела 

ф інансуваннязагальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Усього 0,00 0,00 0,00

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)

Код функціональної класифікації видатків та коедитування бюджету вказується лише V випадку, коли бюджетна прогоама не поділяється на пшппогоами. 
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

1 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з

Голова районної ради В.М. Кривак

ПОГОДЖ ЕНО:

Начальник управління фінансів РДА О.Г. Федик



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів

України
28.01.2002 № 57 

(у редакції наказу Міністерства 
фінансів України 

__________ від 26.11.2012 № 1220)
Затверджений у сумі 276900.00 грн
Двісті сімдесят шість тисяч дев’ятсот 
грн. 00 коп.

(сума словами і цифрами)
Заступник начальника ГУНП
в Хмельницькій області__________

(посада)
Р.В.Г ерасимчук

- (ін іщ али і прізвище)

Погоджено**
Голова Кам’янець-Подільської районної

(підпис)

іО-іА. Ш

^ " Ь в .м .к р .ивак

(число, місяць, рік)

(ініціали і прізвище)

ПЛАН 
гання бюджетних коштів 

на 2018 рік
40108824 Головне управління національної поліції в Хмельницькій області 

(код за ЄДРПОУ та найменування бю дж етної установи)
 29000 м. Хмельницький, вул. Зарічанська,7,__________________

(найменування міста, району, області)
Вид бюджету державний
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бю джету 100 М іністерство внутрішніх справ . 
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бю джету 1007020 « Забезпечення 
охорони прав і свобод людини, суспільства і держави .протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і 
порядку . участь у міжнародних миротворчих операціях»______________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бю джетів) 0119800 «Субвенція з 
місцевого бюджету державному бю джету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» 
код економічної класифікації видатків бю джету / код класифікації кредитування бю джету 2620 « Поточні

№
з/п

Показники Код Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5

1 ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ 
- усього

276900,00 276900,00

1.1 Поточні видатки
2000 276900,00 276900,00

Використання товарів і послуг
2200 276900,00 276900,00

Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар

2210 276900,00 276900,00



1.2 Капітальні видатки

Придбання основного капіталу

Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

1.3 Надання внутрішніх кредитів У>
1.4 Надання зовнішніх кредитів /  /  у' / / /  /У
н= / у

Керівник**
>

Р.В.Гепасимчук
-'•'Г (підпис) . ^ ір ц іа л и  і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник 
планово-фінансового підрозділу

В .А .К о с т о в с ь к и й

(підпис) (ініціали і прізвище)

2018 року 
М .П . * * * (число, місяць, рік)

до. С ;Ш ГІГ Г 7 
* Форма плану використання бю джетних коштів заповнюється за повною економічною  класифікацією 
видатківбюджету та класифікацією  кредитування бю джету без зазначення цифрових кодів, у разі потреби може 
бути доповнена інш ими показниками.
** План використання бю джетних коштів затверджується одержувачами бю джетних коштів та погоджується 
розпорядниками коштів. Для вищих навчальних закладів та наукових установ, закладів охорони здоров'я, що 
надають первинну медичну допомогу план використання бюджетних коштів підписується керівником установи 
та затверджується у порядку, встановленому для затвердження кошторисів.
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих 
навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.



\

ПАСПОРТ 
програми на 2018 рік

1. (01) Кам’янець-Подільська районна рада_____
(КВК) (найменування головного розпорядника)

2.( 310 ) ГУНП в Хмельницькій області
(КФК) (найменування розпорядника)

3.0119800" Програма боротьби зі злочинністю та забезпечення охорони громадського порядку в 
Кам'янець - Подільському районі на 2017-2020 роки "

(КФК) (найменування програми)

4. Обсяг бюджетного призначення -  276^9 тис. грн., у тому числі із
загального фонду -  2763) тис. грн. та із спеціального фонду -  00,0 тис. грн.

5. Законодавчі підстави для виконання програми:
Бюджетний кодекс України, рішення тридцять другої сесії VII скликання районної ради від

29.11.2018 № 6 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік», рішення тридцять другої сесії 
VII скликання районної ради від 29.11.2018 № 5 «Про внесення змін до Програми боротьби зі злочинністю 
та забезпечення охорони громадського порядку в Кам’янець-Подільському районі на 2017-2020 роки», 
рішення тридцятої сесії VII скликання районної ради від 28.09.2018 № 5 «Про внесення змін до 
районного бюджету на 2018 рік», рішення двадцять сьомої сесії VII скликання районної ради від
24.05.2018 № 4 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік», рішення двадцять шостої 
позачергової сесії VII скликання районної ради від 27.04.2018р. № 2 «Про внесення змін до районного 
бюджету на 2018 рік», рішення двадцять п’ятої сесії VII скликання районної ради від 22.02.2018 № 6 
«Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік», Укази Президента України № 84 від 6.02.2003 
року, № 143 від 18.02.2002 року; рішення п’ятнадцятої сесії районної радиVII скликання від 18.05.2017 
року № 7 «Про затвердження Програми боротьби зі злочинністю та забезпечення охорони громадського 
порядку в Кам’янець-Подільському районі на 2017-2020 роки».

6. Мета програми:

Забезпечення активної наступальної протидії злочинності та досягнення 
уповільнення темпів її зростання на основі визначених пріоритетів поступового 
нарощування зусиль з боку поліції при активній підтримці зі сторони органів 
виконавчої влади місцевого самоврядування та громадськості.

Розроблення спільних дій викликано необхідністю вжиття додаткових практичних 
заходів в напрямку посилення боротьби зі злочинністю з боку Кам’янець 
Подільського РВП Кам’янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області та фінансової 
підтримки окремих заходів збоку органів місцевої влади та самоврядування.

Затверджений в сумі 276900 грн. 
Двісті сімдесят шість тисяч 

дев’ятсот гривень



7. Напрями діяльності:

№
п\п

Напрями діяльності

Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду державного бюджету

- Істотне підвищення рівня профілактики злочинності та взаємодії з громадськістю, захисту життя, здоров’я, честі, 
гідності особи, її майна від злочинних посягань

- Боротьба з організованою злочинністю, попередження фактів корупції та запобігання її розповсюдженню

- Активізація протидії наркоманії, нелегальній міграції, рецидивній злочинності, пияцтву і бродяжництву

- Зменшення злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне середовище

- Охорона громадського порядку, безпека дорожнього руху

- Зміцнення кадрового, фінансового та матеріально -  технічного забезпечення оперативно- 
службової діяльності

8 . К атегорії економічної класифікації:
КЕКВ Н айменування
2210 Придбання пально-мастильних матеріалів
2210 Придбання автозапчастин
2210 Придбання канцелярських товарів

9 .Р е зу л ь т а т и в н і 

п р огр ам и :

п о к а зн и к и , щ о х а р а к т е р и зу ю т ь в и к о н а н н я

Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом,

1 Затрат Рішення сесії 
районної ради

276900 - 276900

Обсяг видатків на 
придбання ПММ

грн. 231900 - 186900

Обсяг видатків на 
придбання автозапчастин

грн.

40000 - 40000

Обсяг видатків на 
придбання канцелярських 
товарів

грн.
5000 5000

2 Продукту
Кількість ПММ ( бензин)

літри 7999 - 7999

Кількість автозапчастин шт. 46 46

Кількість офісного паперу 
А4

шт.
66 66

3 Ефективності

вартість 1 л. ПММ грн. 28,99 - 28,99
вартість 1шт. грн. 869,57 869,57

вартість 1шт грн. 75,75 75,75

4 Якості
% зменшення злочинності, 
порівняно з попереднім 
роком

%

Н А  //у

< \1 ,6 %
А

1,6%

Заступник начальника ГУНП в Хмельниць

Погоджено: 
Начальника управління фінансів

Р.В.Герасимчук

О.Г. Федик



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів

України
28.01.2002 № 57 

(у редакції наказу Міністерства 
фінансів України 

від 26.11.2012 № 1220)
Затверджений у сумі 221900.00 грн
Двісті двадцять одна тисяча дев’ятсот 
грн. 00 коп.

(сума словами і цифрами)
Заступник начальника ҐУНГІ

(число, місяць,
Погоджено**

Г олова Кам’янець-Подільської районної

ПЛАН 
іня бюджетних коштів 
на 2018 рік

40108824 Головне управління національної поліції в Хмельницькій області 
(код за ЄДРПОУ та найменування бю дж етної установи) 

 29000 м. Хмельницький, вул. Зарічанська.7,

Вид бюджету державний
(найменування міста, району, області)

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 100 М іністерство внутрішніх справ . 
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бю джету 1007020 « Забезпечення 
охорони прав і свобод лю дини, суспільства і держави .протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і 
порядку . участь у м іжнародних миротворчих операціях»______________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування м ісцевих бю джетів) 0119800 «Субвенція з 
місцевого бюджету державному бю джету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» 
код економічної класифікації видатків бю джету /  код класифікації кредитування бю джету 2620 « Поточні

№
з/п Показники Код Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом

1 2 3 4 5

1 ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ 
- усього

221900,00 221900,00

1.1 Поточні видатки
2000 221900,00 221900,00

Використання товарів і послуг
2200 221900,00 221900,00

Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар

2210 221900,00 221900,00



У 
П

р

1.2 Капітальні видатки

Придбання основного капіталу

Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

1.3 Надання внутрішніх кредитів

1.4 Надання зовнішніх кредитів

Керівник**
'  - (п

у / /  /
п (ініціали і прізвище)

інансового підрозділу
терської служби / начальник

В.А.Костовський

(підпис) (ініціали і прізвище)

2018 року
сла, місяць, рік)

використання бю джетних коштів заповнюється за повною економічною  класифікацією
та  класифікацією  кредитування бюджету без зазначення цифрових кодів, у разі потреби може 

ми показниками.
гання бю джетних коштів затверджується одержувачами бю джетних коштів та погоджується 

розпорядниками коштів. Для вищ их навчальних закладів та наукових установ, закладів охорони здоров'я, що 
надають первинну медичну допомогу план використання бюджетних коштів підписується керівником установи 
та затверджується у порядку, встановленому для затвердження кошторисів.
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих 
навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.



4

ПАСПОРТ 
програми на 2018 рік

1. (01) Кам’янець-Подільська районна рада_____
(КВК) (найменування головного розпорядника)

2.( 310 ) ГУНП в Хмельницькій області
(КФК) (найменування розпорядника)

3.0119800" Програма боротьби зі злочинністю та забезпечення охорони громадського порядку в 
Кам'янець - Подільському районі на 2017-2020 роки "

(КФК) (найменування програми)

4. Обсяг бюджетного призначення -  221^9 тис. грн., у тому числі із
загального фонду — 221^9 тис. грн. та із спеціального фонду -  00,0 тис. грн.

5. Законодавчі підстави для виконання програми:
Бюджетний кодекс України, рішення тридцятої сесії VII скликання районної ради від

28.09.2018 № 5 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік», рішення двадцять сьомої 
сесії VII скликання районної ради від 24.05.2018 № 4 «Про внесення змін до районного бюджету 
на 2018 рік», рішення двадцять шостої позачергової сесії VII скликання районної ради від 
27.04.2018р. № 2 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік», рішення двадцять п ’ятої 
сесії VII скликання районної ради від 22.02.2018 № 6 «Про внесення змін до районного бюджету 
на 2018 рік», Укази Президента України № 84 від 6.02.2003 року, № 143 від 18.02.2002 року; 
рішення п ’ятнадцятої сесії районної радиУІІ скликання від 18.05.2017 року № 7 «Про 
затвердження Програми боротьби зі злочинністю та забезпечення охорони громадського порядку 
в Кам’янець-Подільському районі на 2017-2020 роки».

6. Мета програми:

Забезпечення активної наступальної протидії злочинності та досягнення 
уповільнення темпів її зростання на основі визначених пріоритетів поступового 
нарощування зусиль з боку поліції при активній підтримці зі сторони органів 
виконавчої влади місцевого самоврядування та громадськості.

Розроблення спільних дій викликано необхідністю вжиття додаткових практичних 
заходів в напрямку посилення боротьби зі злочинністю з боку Кам’янець 
Подільського РВП Кам’янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області та фінансової 
підтримки окремих заходів збоку органів місцевої влади та самоврядування.

Затверджений в сумі 221900 грн. 
Двісті двадцять одна тисяча 

дев’ятсот гривень



* 7 . Напрями діяльності:

№
п\п

Напрями діяльності

Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду державного бюджету

- Істотне підвищення рівня профілактики злочинності та взаємодії з громадськістю, захисту життя, здоров’я, честі, 
гідності особи, її майна від злочинних посягань

- Боротьба з організованою злочинністю, попередження фактів корупції та запобігання її розповсюдженню

- Активізація протидії наркоманії, нелегальній міграції, рецидивній злочинності, пияцтву і бродяжництву

- Зменшення злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне середовище

- Охорона громадського порядку, безпека дорожнього руху

- Зміцнення кадрового, фінансового та матеріально -  технічного забезпечення оперативно- 
службової діяльності

8 . К атегорії економічної класифікації:
КЕКВ Н айменування
2210 Придбання пально-мастильних матеріалів
2210 Придбання автозапчастин
2210 Придбання канцелярських товарів

9 .Р е зу л ь т а т и в н і

п р огр ам и :

п о к а зн и к и , щ о х а р а к т е р и зу ю т ь в и к о н а н н я

Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом,

Затрат Ріш ення сесії
районної ради

221900 221900

Обсяг видатків
придбання ПММ

грн. 186900 186900

Обсяг видатків на
придбання автозапчастин

грн.

30000 3 0 0 0 0

Обсяг видатків на
придбання канцелярських 
товарів

грн.
5000 5000

Продукту
Кількість ПММ ( бензин)

літри 6447 6447
Кількість автозапчастин шт. 35 35

Кількість офісного паперу 
А4

шт. 66 66

Ефективності

вартість 1 л. ПММ 

вартість 1шт.
грн.
грн.

28,99

869,57

28,99

869,57
вартість 1шт

Якості
% зменшення злочинності, 
порівняно з попереднім 
роком____________________

Заступник начальника

Погоджено: 
Начальника управ.

Р.В.Герасимчук

.Г. Федик


