
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26 .08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної державної адміністрації 
від / /  . Л<Р</а №

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Фінансового управління Бериславської РДХ

(найменування місцевою фінансовогаоргану)
№  6 *. / £  '

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 0200000 Бериславська районна державна адміністрація

2.

(КПКВК МБ) 

0210000 Бериславська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)

3

(КПКВК МБ) 

0218410 0380

(найменування відповідального виконавця) 
Фінансова підтримка засобів масової інформації

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 300,0 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 300,0 тис.гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456( зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 "Про затвердження 
Промірної о перелікуй результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", рішення 20 сесії 
Бериславської районної ради від 21 ,12,2017 №262 "Про районний бюджет на 2018 рік"__________________________________________________________________________________________
6 Мета бюджетної програми Забезпечення заходів підвищення готовності мобілізаційних ресурсів та якості призовних ресурсів.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4



Обсяг и фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн )

N з/п к п к в к КФКВК
Підпрограма/завдання бюджетної 

програми
загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0218410 0830 0218410 Фінансова підтримка засобів 
масової інформації

300,00 0,00 300,00

2 0218410

Підтримка діяльності періодичних видань та 
виконання угод щодо висвітлення інформації 

про діяльність місцевих органів влади 
засобами періодичних друкованих видань

300,00 0.00 300,00 1

Усього 300,00 0,00 300,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.гри.)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми

КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5

Районна програма розвитку місцевих засобів 
масової інформації на 2018 рік

0218410 300,00 0.00 300,00

Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/гі КПКВК 1 Іазиа показника Одиниця
виміру

Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 б

0218410 0218410 - Підтримки періодичних видань 
(ї а зет та ж> рналів)

Підтримка діяльності періодичних видань 
та виконання угод щодо висвітлення 

інформації про діяльність місцевих органів 
влади засобами періодичних друкованих 

видань
Затрат

кількість періодичних друкованих видань 
газет

од. звіт по мережі штатах і 
контингенту

1,00

Продукту
тираж всього од. зіт по мережі штатах і контингенту 160000.00

Ефективності
середні видатки на одиницю тиражу, всього гри. розрахунково 4.75



1 І. Джерела фінансування інвестиційних проектів V розрізі підпрограм'
(тисі ріг)

Код Найменування джерел надходжень к п к в к

Касові видатки етапом на 
! січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації
3інвестиційного проекту І Іояснепия, ЩО 

характеризують джерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальним
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 і < 8 10 11 12 13
Усього — д е р . » 0,00 0,00 0.00

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказуоп^^и^Уівшіааіп^квфцаодяогі'иа ирог] 
! Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видАЛ щв/цадгиіня кредиту ії\р€Ал .ш\к> інвест 
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначастьс»|ї ^пулькою Ь

Голова районної державної адмініс

ПОГОДЖЕНО:

1 Іачалі.иик фінансового управлінн

рограма не поділяється на підпрограми 
інвестиційних проектів (програм).

О В.І омон

О' Литвинова

(ініціали і прізвищ е)

(ініціали і прізвище)


