
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Хмельницької обласної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від РЛ  7̂С(?<£/??&£■ 2020 року № /2020-О

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0100000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Хмельницька обласна рада 00022651
(найменування головного розпорядника (код за ЄДРПОУ)

коштів місцевого бюджету)

0110000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Апарат обласної ради
(найменування відповідального виконавця)

00022651
(код за ЄДРПОУ)

0110191
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0191
(код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків 

та кредитування 
місцевого 
бюджету)

0160
(код

Функціональної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету)

Проведення місцевих виборів
(найменування 

бюджетної 
програми згідно 

з Типовою 
програмною 

класифікацією 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету)

6800000000
(код бюджету)



4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 6 827 697,0 гривень, у тому числі загального фонду -  6 827 697,0 гривень та 
спеціального фонду -  0*0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанова Центральної виборчої комісії від ЗО серпня 2020 
року №208 "Про початок виборчого процесу місцевих виборів 25 жовтня 2020 року"; розпорядження голови Хмельницької обласної 
державної адміністрації від 17 вересня 2020 року №699/2020-р «Про збільшення обсягу доходів та видатків обласного бюджету на 2020 рік»

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

№ з/п Ціль державної політики
1 Проведення виборів депутатів до Хмельницької обласної ради восьмого скликання

7. Мета бюджетної програми

Виконання обласною радою повноважень, в частині забезпечення проведення місцевих виборів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Забезпечення проведення виборчого процесу за рахунок коштів субвенції з державного бюджету

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1
Організаційне та матеріально - технічне забезпечення 
проведення виборів до обласної ради 6 827 697,0 0,0 6 827 697,0

Усього: 6 827 697,0 0,0 6 827 697,0



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

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

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

Забезпечення проведення виборчого процесу за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету
1 затрат

Обсяг видатків, передбачених 
на проведення виборів 
депутатів до Хмельницької 
обласної ради

грн
кошторис

6 827 697,0 6 827 697,0

2 продукту
Кількість виборців по області од. Реєстр виборців 986 824 986 824

3 ефективності
Середні витрати на 1 виборця грн розрахунково 6,92 6,92

4 якості
Рівень забезпеченності обласної 
ТВК для виконання завдань з 
організації проведення 
місцевих виборів

% 100 100

Голова Хмельницької обласної ради 
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