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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ КГилстсрства 
фшанаа Укра1ни . 
26.08.2014 №836 ; / • Ч 26.08.3 

ЗАТВЕРДЖЕНО \ 
Розпорядження голови районноТ державн*^ адм1Н1Страцн 

(найменувамня головного розпоряднйка контв м1сцевого б̂ ц̂жету) 

наказ ) ' . / ^ 
Ф1нансове у11равл1ння Бериславсь1^о1 РДА ), 

(найменувануя М1сцевого ф|нансовЬго органу). "у 

ПАСПОРТ 
бюджетноТ програми мкцевого бюджету на 2017 рис 

Районна державна адм1страц|я 

(найменування головного розпоряднйка) . 
Районна державна адм1страц!я 

(найменування вщповщального виконавця) \ 
Пщтримка засоб1в масоБоТЧнформащТ Л 

о тис. гривень 
(КПКВК МБ) (КФКВК)' (найменування бюджетноТ програми) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних аснгнувань- 210 тис, гривень.у тому числ! загального фонду- 210 тис.гривень та спещального фонду-

5. Падстави для виконання бюджетноТ програми \ V 
"Констнтуц!я УкраТнн, Бюджетный кодекс УкраТни, Наказ Мшютерства ф1нанс1Б УкраТнн вщ 27 лнпня 2011 року № 945 ""Про затвердження Прим1рного перел1куП 
результативних показннк1в бюджетних нрограм для М1сцевих бюджет1в за видатками, що можуть здШснюватнся з ус1Х мюцевих бюджеПв"", р1шення 12 сесй БериславськоТрайоино 
радиради вщ 22.12.2016 №149 ""Про районный бюджет на 2017 р!к"" \ '. — :— г 

Забезпечення 1нформування громади щодо д1яльност1 М1сцевнх орган!в владн через сприяння д)яльност! телебачення 1 рад10М0влення, друкованих засоб1в масово! 
6. Мета бюджетноТ програми 1нформаци; пщтримка мюцевого книговидання, електронних засоб1в масовоТ 1нформаци; монхторинг 1нформ'ац1Йного середовища та реалЬацЕя заходш у галуз! 

«Засоби масовоТ !нформацш> 
7. Пщпрограми, спрямован! на досягнення мети, визначеноТ паспортом бюджетноТ профами 

Нз/п КПКВК 

03172)2 

КФКВК 

0830 

Назва шдпрофами 

ГБдтримка пер10дичних видань (газет та журнал1в) 



8. Обсяги фшансування бюджетноТ програми у розр1з'1 пщпрограм та зАвдань 

9. Перел!к рег10нальних цщьових програм, якТ виконуються у склад! бюджетноТ програми 

(тисгри.) 

N ч/п 
14 3/11 

КПКВК / 1 КФКВК 
)' 

Пщпрограма / завдання бюджетноТ 
програми 

загальний фонд спец1альний фонд разом 

1 2 ; к 3 ...4 ; . 5 6 

1 0830 
1 

0317212 - Шдтрнмк* п(р1однчнвх вндань 
/газет та журвал!в1 

210,00 0,00 210,00 

^ 0317212 у 

П1дгримка д1яльност1 перюдичних видань та 
виконання угод щодо висвклення 1нформац1'1' 

про д1ялыпеть М1сцевих орган1'в влади 210,00 0,00 210,00 

Г ; засобам1| пер|'одичних друкованих видань 

• Усього 210.00 0.00 210.00 

(тис.грн.) 

Назва рег1оналыюТ цшьовоТ програми та ^ 
пщпрограми 

/ 
КПКВК загальний фонд спещальний фонд разом 

1 • • : / 2 3 4 , 5 

Районна програма розвитку м1сцевих засоб1в 
масовоГ 1нформацГ| на 2016-2017 роки 

Усього 

р 0317212 210,00 ; 0,00 210,00 

0.00 

10. Результативн! показники бюджетноТ програми у розр1з1 пщпрограм 1 завдань 

Пз/п КПКВ!^ 
1 

1 

казва показника 
1 

Одиниця 
вим'юу 

Джерело 1нформацГТ Значения показника 

6 
1 2 :' 

0317212 

1 3 
0317212 - Пщтримка верюднчнвх вндавь 

^(гязетта'журнал1в> 

4 5 

Пщтримка д!яльност1 вср1одичних видань 
та виконання угод щодо внсв1тлеиня 

1нформацп про д1яльн1сть м1сцевих орган1в 
владн засобамн пер1однчних друкованих 

видань 
Затрат 

кшьк1сть перюдичних друкованих видань газет од. ЗВ1Т ПО мереж! штатах! контингенту 1,00 

! Продукту 
1 тираж всього од. з!т по мереж! штатах! контингенту 130000,00 

Ефектявност! 
середн! видатки на одиницю тиражу, всього грн. розрахунково 3,44 -



Код Найменування джерел надходжень КПКВК 

Касов! видатки станом на 
1 С1ЧНЯ ЗВ1ТН0ГО перюду План видатк1в звтюго перюду Прогноз видатк1в до кшця реалПацн 

ннвестищйного проекту'• Пояснения, щд 
хгфакгеризуклъ джерела 

фшансування 
Код Найменування джерел надходжень КПКВК 

загальний 
фонд 

спещальний 
фонд разом загальний 

фонд 
спещальний 

фонд разом загальний 
фонд 

спещальний 
фонд разом 

Пояснения, щд 
хгфакгеризуклъ джерела 

фшансування 

1 2 3 4 5 6 1 •. 8 9 10 11 12 13 
Усього — ^ н а д в ^ ? ^ 0,00 0,00 0,00 

' Код бункшонально! класи6!кац!! видатетв та коедитування бюджету вказ' 
' Пункт 11 заповнюсгьея тшьки для затверджених у м1сцевому бюджет! 
' Прогноз видатк!в до етнця реал!зац!1 !нвестиц!йного проекту зазнач! 

Перший заступник голови районноТ д( 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник ф!нансового управл! 

пшшюгоами. 
О-

ОВГомон 
Ошшали 1 пр1звище) 

е.С.Юлдашев 
. (шшали I прЬвище) 


