
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районноїдер 
від № Щ жавноїадміністрадії

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Фінансового управління Бериславської РДА 

(наймещщарняміщеного фінагмбвойа органу)
№

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1 0300000 Районна державна адмістрація

2.

(КПКВК МБ) 

0310000 Районна державна адмістрація
(найменування головного розпорядника)

3

(КПКВК МБ) 

316650 456

(найменування відповідального виконавця)
Утримання та розвиток інфраструктури автомобільних доріг

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 28 тис. гривень,у тому числі загального фонду- тис.гривень та спеціального фонду- 28 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 "Про затвердження Примірного перелікуй 
результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", рішення 12 сесії Бериславської районної 
радиради від 22 .12.2016 №149 "Про районний бюджет на 2017 рік", рішення 17 сесії районної ради VI Іскликання від 17.08.2017р №211_______________________________________________
, . ,  -  Покрашення стану інфраструктури автомобільних доріг6. Мета бюджетної програми "  ті- і-

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.грн.)

N з/п к п к в к К Ф К В К
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0316650 0456
0316650 Забезпечення утримання об’єктів 
транспортної інфраструктури 0,00 28,00 28,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Усього 0,00 28,00 28,00

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 економічного, соціального та культурного 

розвитку Бериславського району на 2017 рік 0316650 0,00 28,00 28,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Усього 0,00 28,00 28,00



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п кпквк Назва показника
Одиниця

виміру
Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
0316650 Програма

Утримання та розвиток інфраструктури 
доріг тис. грн кошторис 28,00

Затрат
кількість об’єктів транспортної 
інфраструктури, які планується утримувати, 
тис. кв. м. тискв.м. розрахунково 1309,00

Продукту

середня вартість утримання одного об’єкта 
транспортної інфраструктури, тис. грн.

тис. грн.
акт виконаних робіт 0,08

Ефективності

динаміка кількості об’єктів транспортної 
інфраструктури, що утримуються, порівняно з 
попереднім роком, %

% розрахунково !5

Підпрограма 1

Затрат
тис. грн.

Продукту

Ефективності
тис. грн.



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм*
(тис. гри.)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

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

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту3 Пояснення, ЇД О

характеризують джерела
фінансування

фонд
загальний 

^  фонд
разом загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

фонд ^ фонд

1 2 3 4 ф Щ Т Щ
+  Ч 7 - 8 9 10 11 12 13

Усього -1 0,00 0,00

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується 
1 Пункт 11 заповнюється тільки для -затверджених у місцевому бюджеті 
' Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з

Ґолова районної д  

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник фінано

'Поділяється на підпрограми. 
Проектів (програм).

О.В. Гомон

ІГ.Литвинова


