
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.14 № 836 
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови РДА ' / / 4 №

Бериславської районної державної адміністрації 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ

Фінансового управління Бериславської районної державної 
(найменування місцевого фінансового органу)

4^./ У  У  №  / 2 " "

ПАСПОРТ
бюджетної програми районного 

бюджету на 2018 рік

1 . 0200000 Бериславської районної державної адміністрація

2.

(КПКВК МБ) 

0210000

(найменування головного розпорядника) 

Бериславської районної державної адміністрація

3.

(КПКВК МБ) 

0217670 0490

(найменування відповідального виконавця)

Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетного призначення / бюджетних асигнувань - 10,0 тис.грн., у тому числі загального фонду - 0,0 тис. гри. та 
спеціального фонду - 10,0 тис. гри.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456 -VI);
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
- Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'України від 26.05.2010 № 283/437"Про затвердження Типового 
переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоровя"



- наказ Міністерства фінансів України від І  ̂ 2.2014 № 1195 "Про затвердження Стр> ури кодування програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів /
Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового 
методу"
Рішення 26 сесії районної ради від 11 вересня 2018 року № 324 "Про внесення змін до рішення 20 сесії районної ради VII скликання від 
21 грудня 2017 року № 262 «Про районний бюджет на 2018 рік»"

- Рішення 26 сессії районної ради від 11 вересня 2018 року № 335 "Про створення комунального некомерційного підприємства 
«Бериславський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Бериславської районної ради"

6. Мета бюджетної програми: Фінансова підтримка комунального підприємства для забезпечення належного обслуговування 
населення та виконання відповідних статутних завдань

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

№ кпквк КФКВК Назва підпрограми
1 0217670 0490 Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання

8. Обсяги фінансзування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

тис. грн.
№ КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної 

програми
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Разом

1 2 3 4 5 6 7



Назва регіональної цільової програми та підпрограми

Програма соціально-економічного та культурного розвитку 
Бериславського району на 2018 рік

КПКВК

т
0217670

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

тис. грн 
Разом

___________УСЬОГО
10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

0,000 10,000 10,000

Формування статутного капіталу
комунального некомерційного підприємства 
Бериславський районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги "  Бериславської



Заступник начальника, начальник бюджетного відділу фінансового управління І.Ф.Кальчик


