Інформація про мету, завдання та результативні показники бюджетних програм на 2018 рік

Полтавська обласна державна адміністрація

786
КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Здійснення виконавчої влади у Полтавській області

7861010
КПКВК

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету
Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами
Завдання бюджетної програми
1. Прийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток території;
2. Залучення громадськості до реалізації державної політики в регіоні

Результативні показники бюджетної програми
(тис. грн.)
Показники

Одиниця виміру

2

3

Джерело інформації

4

2018 рік (проект)
загальний фонд

спеціальний фонд

5

6

затрат
2 561,0

Кількість штатних одиниць

од.

Штатні розписи

Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації

од.

Постанова КМУ від
26.12.2011 р. № 1399,
внутрішній облік

Кількість виконаних доручень

шт.

Журнали реєстрації

167 700,0

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України

шт.

Журнали реєстрації

13 700,0

Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів

шт.

Журнали реєстрації

20 500,0

Кількість поданих позовів

шт.

Внутрішній облік

Кількість виконаних доручень на 1 працівника

шт.

Внутрішній облік

65,0

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника

шт.

Внутрішній облік

5,0

Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника

шт.

Внутрішній облік

8,0

Середні витрати на 1 штатну одиницю

тис.грн.

Внутрішній облік

Середній розмір судового збору за подання 1 позову

тис.грн.

Внутрішній облік

відс.

внутрішній облік

101,0

продукту

ефективності

якості
Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості

100,0

45,0

Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі

відс.

внутрішній облік

100,0

Частка прийнятих розпоряджень, рішень наказів у загальній кількості розроблених

відс.

внутрішній облік

100,0

Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи

відс.

внутрішній облік

100,0

А.А.Пісоцький

Перший заступник голови обласної
державної адміністрації
(підпис)

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації

(прізвище та ініціали)

П.А.Кропивка
(підпис)

(прізвище та ініціали)

