
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови районно' 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ М1н1стерства 
фшанав Украши 
26.08.2014 №836 

но1адм1Н1страци 

(найменувагам головного розпорядника копта шсцевого бюджету) 

Наказ 
ф1нансового управл1ння Бериславсько! РДА 

^ ^ ^ в о г о ф1нш^^го органу) 

НАСНОРТ 
бюджетно! программ м!сцевого бюджету на 2017 р!к 

1 0300000 Районна державна адм!страц!я 

2. 

(КПКВКМБ) 

0310000 Районна державна адм!етрац1я 
(найменування головного розпорядника) 

3 

(КПКВК МБ) 

0317450 411 

(найменування вщповщального виконавця) 
Сприяння розвнтку малого та середнього нщпрнсмництва 

(КПКВК МБ) (КФКВК)' (найменування бюджетноУ программ) 

17.7 тис. гривень,у тому чмсл! загального фонду- 17.7 тмс.грмвень та спещального фонду- 0 тис. грмвень 4. Обсяг бюджетних прмзначень/бюджетних асмгнувань-

5. Пщставм для вмконання бюджетноУ программ 
Конституц1я УкраУни, Бюджетний кодеке УкраУни, Наказ М!н1стеретва ф|нанс!в УкраУни вщ 27 линия 2011 року № 945 "Про затвердження Нрим1рного нерел!куй 
результативних показннк1в бюджетних програм для м!сцевнх бюджет!в за видатками, що можуть зд!йснюватнся з ус!х м!сцевнх бюджет1в", р1шення 12 сесГУ БернелавськоУ районноУ 
радирадн вщ 22 .12.2016 Хе149 "Про районний бюджет на 2017 р!к" 

6. Мета бюджетноУ программ 
Створення сприятливих умов для розвнтку п1дприсмницькоУ д1яльност! 

7. Пщпрограми, спрямован! на досягаення мети, визначеноУ паспортом бюджетноУ программ 

Нз/п КПКВК КФКВК Назва п1дпрограми 

1 2 3 4 • 



8. Обсяги фшансування бюджетноУ программ у розр131 пщпрограм та завдань • ' 
(тис.грн.) 

1\ 3/11 1411141314. 14 141314 
ГОдпрограма / завдання бюджетноУ 

программ 
за! сишипп цюнд енецюлыши ф о н д разом 

1 2 3 4 5 6 7 

1 0317450 0411 
0317450 Створення сприятливих умов для 
розвнтку пщприемницько1д1яльност1 17,7 0,00 17,7 

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

Усього 17,7 0,00 17,7 

9. Перелш репональнмх цшьовмх програм, ЯК1 викопуються у склад! бюджетноУ программ . _ , 
(тис.грн.) 

Назва репональноУ цшьовоУ программ та 
пщпрограми 

КПКВК загальнмй фонд спец!альнмй фонд разом 

1 2 . 3 4 5 
Програма економ1чного, совдального та культурного 

розвнтку Бериславського району на 2017 р1к 0317450 17,7 0,00 17,7 

0,00 0,0 

0,00 0,0 

Усього 17,7 0,00 17,7 



10. Результативн1 показники бюджетноТ программ у розр1з1 пщпрограм 1 завдань 

К з / п КПКВК Назва показпика 
ВНМ1ПУ 

Джерело гпформацп Значения показпика 

1 2 3 4 5 6 
0317450 Програма 

Сприяння розвнтку малого та середнього 
п1дприсмництва 

Затрат 
Обсяг видатгав на виконання заход1в з 
реал1заци територ1ально1 програми сприяння 
оозвигку малого та сеоелнього 
п!дприемництва, тис. три. 

тис. грн. кошторис 17.70 

Продукту 
_ ^ _ Кшьюсть заход1в з реал!зац11 територ1ально1 

програми сприяння розвнтку малого та 
середнього п!дприемництва, од. 

од. 

акт виконаних робгт 7.00 

Ефективност! 

Середшй обсяг витрат на виконання одного 
заходу, тис. три. 

тис.грн пт\о п п чкя л и т п 44 

розрахунково 
0 ст 
л,зз 

Пщпрограма 1 

Затрат 
тис. грн. 

Продукту 

Ефекгнвност! 
тис. грн. 



11. Лжерела сЫнансування 1нвестицшних проект1в у розр131 пщпрограм^ 
(тис.грн.) 

Код Найменування джерел надходжень КПКВК 

Касов! видатки станом на 
1 с1чня зв1тного пер10ду План видатк!в зв1тного перюду 

Прогноз видаткгв до К1нця реал!зацн 
1нвестищйного проекту' Пояснения, що 

характеризують джерела 
ф!нансування 

Код Найменування джерел надходжень КПКВК 
загальний 

фонд 
спещальний 

фонд разом 
загальний 

фонд 
спещальний 

фонд 
разом загальний 

фонд 
спещальний 

фонд 
разом 

Пояснения, що 
характеризують джерела 

ф!нансування 

1 2 3 4 5 6 1еп^^?Ч4 9 10 11 12 13. 
Усього 0,00 0,00 0.00 

' Код (Ьункшонально! класисЬкацн видатюв та коедитування бюджету вказуегься лише у випадку. коли бюджет! 
' Пункт 11 заповнюеться тшьки для затверджених у м1Сцевому бюджет! видатйв/надання кредит1в на реал1зац1Ю| 
' Прогноз видатюв до йнця реал1зацн 1нвестищйного проекту зазначасться з розбивкою за роками. 

Голова районно! державно! адмш1страцГ1 

ПОГОДЖЕНО: 

Тимчасово виконуючий обовязки начапьни 
унравл1ння 

Гомон 
(шЫали I пр1звише) 

1,Г.Литвинова 

(п1дпнс) (|нщ!али I пр13вище) 


