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5. Пiдстави дIя викояаЁня бюддетноi програпrй

консгитуцiя Уkра]ъи
Бtоджемй кодеkс ykp0i'm

Закоя Украi'я! 'Про Дсрха!ний бюджст Украiя, Еа 202l pi("
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б. Щiлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноТ програми
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7. Мета бюддgгноj лрограми
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8. Завдання бюдr(етноi програми
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зlл
Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повновzDкень

9. Напрями використання бюджетних коштiв

л9

зlл
Напрями використанIu{ бюджетних коштiв Загальний (lоlцц Сiпсцiаlrыlий (lorr21 Усього

1 2 3 4 5

l Забезпечення виконання надаЕих законодавством повновФкень | 049 222 l 049 222

Усього | 049 222 l 049 222

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що викоIц/ються у складi бюджетноi програми
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1 1. Результативнi пок€вники бюджетноТ програми
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з/п
показники Одиниrи вимiру llжерело

irrфopMiutii
Загальний фонд Спецizr,,lьний фонд Усього

l 2 3 4 5 6 7

l Забезпечення виконання цаданих законодавством повноважень
затрат
кiлькiсть штатних одиниць од. пrгатний розпис 6,0с 6,00
продукту

кiлькiсть прийнятих нормативно-правових aKTiB од. книги ре€страц11 428,0с 428,00

кiлькiсть отриманих "чистiв, звернень. заяв, скарг од,
книги рессl-рацii вхiлноi
докчментацiт

l 877.0с 1877,00

ефективностi
витрати на )лриманшI однiсi штатноI одиницi грн. розрахунковий показник 1 74870,00 174870,0с
кiлькiсr,ь ltрийltятих нор]\{атиI]}tо-правоt]их aKтiB tra одного
працiвника од. розрахунковий показник 2l 4,00 2|4,0с

Ki,,lbKicTb виконаних -лисr,iв. звернеItь. зiulв) скарг на одного
працiвника од.

бухгалтерська звiтнiсть,
штатний розпис,кошторис

469,00 469,0с
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