
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ в. о. начальника управління економічного розвитку та 
інфраструктури районної державної адміністрації

$  _________ __
ВІД

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Фінансового управління Бериславської РДА 

(найменування місцевого фінансового органу)

& Ж Ж 4 І - *  ( £ ______________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

Орган з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій

2.

(КГЖВК МБ) 

2710000 Управління економічного розвитку та
(найменування головного розпорядника) 

інфраструктури районної державної адміністрації

3

(К1ІКВК МБ) 

2716081 0610

(найменування відповідального виконавця)
Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 415.0 тис. гривень,у тому числі загального фонду- тис.гривень та спеціального фонду- 415,0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс Україн від 08 липня 2010 року№ 2456 ( зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 "Про затвердження Примірного 
перелікуй результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, шо можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", рішення 21 сесії 7 скликання Бериславської 
районної ради від 06.03.2018 №271 "Про районний бюджет на 2018 рік"

,  . .  .. Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво багатоквартирного житлового будинку шляхом добудови об єкта незавершеного будівництва
6. Мета бюджетної програми ,  . ,житлового будинку (II черга - 45 кввартир)_______________________________________________________________________________________________________
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4



8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. гри)

N з/п КІЖВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

2716081 0610
Підпрограма 1:

Будівництво житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

415,00 415,00

Завдання

1 2716081 0610

Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на будівництво 

багатоквартирного житлового будинку 
шляхом добудови об'єкта незавершеного 

будівництва житлового будинку (11 черга - 45 
квартир)

0,00 415,00 415,00

Усього 0,00 415,00 415,00

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

і 2 3 4 5
Програма соціально -економічного та культурного 

розвитку Бериславського району на 2018 рік
2716081 0,00 415,00 415,00

Усього
0,00 415,00 415,00



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п к п к в к Назва показника Одиниця
ВИМІРУ

Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

2716081
Підпрограма 1

Будівництво житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

Завдання 1:
Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на будівництво 
багатоквартирного житлового будинку 

шляхом добудови об'єкта незавершеного 
будівництва житлового будинку (П черга - 

45 квартир)

Затрат

Обсяг видатків на виготовлення проектно- 
кошторисної документації

тис. грн. кошторис 415,00

Продукту

Кількість запланованих договорів на 
виготовлення проектно-кошторисної 

документації

од.

реєстраційні книги 1,00

Ефективності

Середні витра ти на проведення правочину тис. грн розрахунково 415,00

Якості

Відсоток оформлення договорів на 
виготовлення проектно-кошторисної 

документації
відс розрахунково 100,00



. . . .  о11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм'
(тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

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

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту ’ Пояснення, що 

характеризують джерела 
фінансуваннязагальний

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


