
ЛУГ АНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ 
ЛУГ АНСЬКА ОБЛАСНА ВIЙСЬКОВА АДМШIСТРАЦIЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласноi' державноi' адмiнiстрацii' -

начальника обласноi' вiйськовоi' адмiнiстрацii' 

26 сiчня 2023 р. С€в€родонецьк 

Про затвердження паспортiв бюджетних 
програм мiсцевого бюджету на 2023 рiк 

№ 16 

Керуючись Бюджетним кодексом Украi'ни, Правилами складання паспортiв 
бюджетних програм мiсцевих бюджетiв та звiтiв про i'x виконання, 
затвердженими наказом Мiнiстерства фiнансiв Украi'ни вiд 26.08.2014 № 836 
(зi змiнами), зареестрованим в Мiнiстерствi юстицii' Укра'iни 10.09.2014 за 
№ 1104/25881, статтею 6 Закону Украi'ни «Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii'», 
статтями 10, 15 Закону Украi'ни «Про правовий режим военного стану», 
враховуючи розпорядження голови облдержадмiнiстрацi'i вiд 19.11.2014 № 52-С 
«Про вiдзнаки Луганськоi' обласно'i державно'i адмiнiстрацi'i» ( зi змiнами ), 
розпорядження голови облдержадмiнiстрацi'i керiвника обласно'i 
вiйськово-цивiльно'i адмiнiстрацi'i вiд 28.12.2020 № 936 «Про затвердження 
Програми економiчного i соцiального розвитку Лугансько'i областi на 2021-2023 
роки» (зi змiнами), розпорядження голови облдержадмiнiстрацii' - начальника 
обласно'i вiйськово'i адмiнiстрацi'i вiд 19.12.2022 № 521 «Про обласний бюджет 
на 2023 рiк», 
зобов'язую: 

затвердити паспорти бюджетних програм мiсцевого бюджету на 2023 рiк 
Лугансько'i обласно'i державно'i адмiнiстрацi'i за КТПКВК МБ 0213241 
«Забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi соцiального захисту i 
соцiального забезпечення», 0210180 «Iнша дiяльнiсть у сферi державного 
управлiння», що додаються . 

Голова обласно'i державно'i 
адмiнiстрацi'i - начальник 
обласноi' вiйськово'i адмiнiстрацi'i Сергiй Г АЙДАЙ 



 

 

                                                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                                                   Наказ Міністерства фінансів України 

                                                                                                                                                   26 серпня 2014  № 836  

                                                                                                                                                   (у редакції наказу Міністерства фінансів 

                                                                                                                                                   України від 01 листопада 2022 року № 359) 

 

                                                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Наказ / розпорядчий документ  

                                                                                                                                                   Розпорядження голови обласної 

                                                                                                                                                   державної адміністрації –начальника  

                                                                                                                                                   обласної військової адміністрації 

 Луганська обласна державна адміністрація 
  (найменування головного розпорядника  

                                                                                                                                                                                                     коштів місцевого бюджету) 

                                                                                                                                                   від __________________ №_______     

 

 

ПАСПОРТ  

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік 

1. 0200000 
(код Програмної класифікації видатків 
та кредитування місцевого бюджету) 

Луганська обласна державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника   

коштів місцевого бюджету) 

                  00022450 
                  (код за ЄДРПОУ) 

2. 0210000 
(код Програмної класифікації видатків 

та кредитування місцевого бюджету) 

Луганська обласна державна адміністрація 
(найменування головного розпорядника  

коштів місцевого бюджету)  

                                                                                              

 

                  00022450 
                  (код за ЄДРПОУ) 

3. 0213241 
(код Програмної класифікації видатків 
та кредитування місцевого бюджету)  

3241 
(код Типової програмної 

класифікації видатків  

та кредитування місцевого 

бюджету) 

1090                               

 (код Функціональної 
класифікації видатків та 

кредитування бюджету) 

Забезпечення  діяльності інших закладів у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення  
(найменування бюджетної  програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 

            1210000000 
               (код бюджету) 

      

16 26 січня 2023 р.



 

 

  4. Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань 1 554 173 гривень, у тому числі: загального фонду – 1 554 173 гривень, спеціального - 0 

гривень.   

  5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», наказ        

Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 

бюджетів, стаття 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації від  28.12.2020 р. № 936 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 

2021-2023 роки», від 19.12.2022 р. № 521 «Про обласний бюджет на 2023 рік».                                                            

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

 

№ з/п Ціль державної політики 

1.  Забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та 

організаціями, фізичними особами-підприємцями, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером «гарячої лінії» 

облдержадміністрації, через урядову «гарячу лінію», мережу Інтернет, підготовки інформації для формування інформаційно-пошукового 

довідника автоматизованої інформаційної бази звернень, забезпечення взаємодії з посадовими особами облдержадміністрації, структурних 

підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, що відповідальні за опрацювання отриманих звернень.     

 

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади на території Луганської області звернень, що подаються 

громадянами, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами - підприємцями, органами місцевого самоврядування за єдиним 

телефонним номером «гарячої лінії» облдержадміністрації, через урядову «гарячу лінію», мережу Інтернет.  

8. Завдання бюджетної програми 

 

№ з/п Завдання 

1.  Забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та 

організаціями, фізичними особами-підприємцями, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером «гарячої лінії» 

облдержадміністрації, через урядову «гарячу лінію», мережу Інтернет, підготовки інформації для формування інформаційно-пошукового 

довідника автоматизованої інформаційної бази звернень, забезпечення взаємодії з посадовими особами облдержадміністрації, структурних 

підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, що відповідальні за опрацювання отриманих звернень.    

 

 

 

 



 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів 

гривень 

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 

1. Оплата праці і нарахування на оплату праці           1 500 973  0  1 500 973  

2. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв      0    0     0    

3. Інші поточні видатки                                                    53 200 0     53 200 

4. Капітальні видатки  0            0  0            

Усього   1 554 173 0 1 554 173 

 

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

                 гривень 

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 

 1. Програма економічного та соціального розвитку Луганської 

області на 2021 - 2023 роки   2 478 362 0 2 478 362 

Усього 2 478 362  0  2 478 362 

 

11. Результативні показники бюджетної програми 

 

№ з/п Показники Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальни

й фонд 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 затрат          

  Кількість штатних одиниць осіб  штатний розпис 12  0 12  

2 продукту           

  Кількість дзвінків громадян, підприємств, організацій та 

фізичних осіб-підприємців отриманих за єдиним телефонним 

номером «гарячої лінії» облдержадміністрації од. електронна база 4 800 0 4 800 

 Кількість звернень громадян, підприємств, організацій та 

фізичних осіб-підприємців отриманих за телефонним номером 

урядової «гарячої лінії» та через Інтернет од. електронна база 14 000 0 14 000 

3 ефективності           

 Кількість оброблених дзвінків та звернень, що подаються од. електронна база 1 567 0 1 567 



26 січня

Stuslik
Штамп



       ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

       Розпорядження голови  

       Луганської обласної державної       

       адміністрації – начальника              

обласної військової адміністрації          

Луганська обласна державна  адміністрація 
                                                                                                                                                                                                          (найменування головного розпорядника коштів  

                                                                                                                                                                                                                                  місцевого бюджету)  

        __________________№________     

 

ПАСПОРТ 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік 

1. 0200000 

(код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету) 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету) 

00022450 

(код за ЄДРПОУ) 

2. 0210000 

(код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету) 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

(найменування відповідального виконавця) 

 

                      00022450 

             (код за ЄДРПОУ) 

 

3. 

 

0210180 

(код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету) 

 

0180 

(код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків  

та кредитування 

місцевого 

бюджету) 

 

0133 

(код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету) 

 

Інша діяльність у сфері 

державного управління 

(найменування 

бюджетної 

програми згідно 

з Типовою 

програмною 

класифікацією 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету) 

 

1210000000 

(код бюджету) 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 244150 гривень, у тому числі загального фонду 244150 гривень та спеціального 

фонду 0 гривень. 

26 січня 2023 р. 16



5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-

цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), стаття 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

розпорядження голови від 19.11.2014 № 52-С «Про відзнаки Луганської обласної державної адміністрації» (зі змінами), від 19.12.2022  №521 

«Про обласний бюджет на 2023 рік», від 28.12.2020 № 936 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Луганської 

області на 2021-2023 роки» (зі змінами). 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

 

№ з/п Ціль державної політики 

1  Проведення нагородження з нагоди державних (День Соборності України, День Конституції України, День незалежності 

України, День гідності та Свободи, День захисника України, День волонтера та ін.) й професійних свят кращих працівників 

регіону та військовослужбовців обласними відзнаками. Вручення вітальних листівок до державних свят для налагодження 

ефективної  комунікації з метою подальшої діяльності та зміцнення встановлених партнерських відносин. 

 

7. Мета бюджетної програми 

Гідне відзначення осіб – захисників суверенітету та територіальної цілісності України за особисту мужність, відвагу та самовідданість, 

виявлені у захисті держави.  Заохочення та вітання сприятиме ефективному стимулюванню осіб, які захищають незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України, а також осіб, що сприяють наданню гуманітарної допомоги мешканцям області. 

 

8. Завдання бюджетної програми 

 

№ з/п Завдання 

 1 Забезпечення своєчасного виготовлення та придбання  почесних грамот, нагрудних знаків, почесних відзнак, іменних 

годинників від голови Луганської обласної державної адміністрації, пам'ятних адрес та вітальних листівок, які вручаються на 

святкуваннях загальнодержавних, професійних святах, ювілеях регіонів, підприємств, установ та інших заходах 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів 

гривень 

 

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 

1  Інші поточні видатки  244150  0 244150 

Усього 244150  0 244150 

 

 

 



 

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

                                   гривень 

 

№ з/п Найменування місцевої/регіональної 

програми 

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 

 1 Програма економічного і соціального 

розвитку Луганської області на 2021-

2023 роки (зі змінами) 

416473 0  416473 

Усього 416473  0 416473 

 

11. Результативні показники бюджетної програми 

 

№ з/п Показники Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 затрат           

  Кількість штатних одиниць осіб  Штатний розпис   122 0  122  

2 продукту           

 Кількість  виготовлених знаків 

пошани 

одиниць Розпорядження 

голови 

140 0 140 

 Кількість  рамок для грамот одиниць Розпорядження 

голови 

500 0 500 

 Кількість  фотопаперу (листів) 

для грамот, пам’ятних адрес  на 

святкуваннях загальнодержавних, 

професійних святах, ювілеях 

регіонів, установ та інших 

заходах 

одиниць Розпорядження 

голови 

2500 0 2500 

 Кількість вітальних листівок до 

державних свят 

шт Укази Президента 

щодо відзначення 

державних свят 

385 0 385 

 

 Кількість виготовлених іменних 

годинників від голови Луганської 

обласної державної адміністрації 

чоловічий 

шт Розпорядження 

голови 

10 0 10 



 Кількість виготовлених іменних 

годинників від голови Луганської 

обласної державної адміністрації 

жіночий 

шт Розпорядження 

голови 

10 0 10 

3 ефективності           

  Кількість  нагороджених осіб 

почесними відзнаками, знаками 

пошани  та заохочених кращих 

працівників, пам’ятними 

адресами  на святкуваннях 

загальнодержавних, професійних 

святах, ювілеях регіонів, установ 

та інших заходах 

осіб   Розпорядження 

голови 

2640  0 2640 

 Витрати на 1 нагороджену особу грн Видаткові 

накладні 

постачальників 

54,55 0 54,55 

 Витрати на виготовлення 1 

вітальної листівки до державного 

свята 

грн Комерційна 

пропозиція 

20,13 0 20,13 

 Кількість нагороджених осіб 

іменними годинниками від 

голови Луганської обласної 

державної адміністрації чоловічі 

осіб Розпорядження 

голови 

10 0 10 

 Кількість нагороджених осіб 

іменними годинниками від 

голови Луганської обласної 

державної адміністрації жіночі 

осіб Розпорядження 

голови 

10 0 10 

 Витрати на виготовлення 1 

одиниці іменного годинника від 

голови Луганської обласної 

державної адміністрації чоловічі 

грн Цінова 

пропозиція 

виробника 

4830  4830 

 

 Витрати на виготовлення 1 

одиниці іменного годинника від 

голови Луганської обласної 

державної адміністрації жіночі 

грн Цінова 

пропозиція 

виробника 

4410  4410 



26 січня

Stuslik
Штамп
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