
цугивськА РАйоннА дпРя{АвнА Ад]у1|н|стРАц|я

хАРк|всько[ оБлАст|

РозпоРядя(вння

9угу'[в х, 3/!-

|1ро внесення зм!п до розпорядя(ень
голови районно! дерлсавно! адм!н!страц|!
вй 21.0б.2013 л} 203' вА23.01.20|3 л} 225
вА12.09.2013 л} 307

Ёа виконання отатт1 20 Бтоджетного кодексу 9кра!ни, зйдно з р!тпенням
9уц|всько! рйонно! раАи втд 25 '|0'2013 (хххуш! оео!я !1 окликання), а також
зд!йснення оц1нки ефективност| бтоджетних 

' 
прогРам' затверджених наказом

й!н!отеротва ф|нанс|в 9кра{ни в1д 29.|2.2002 ]хгд 1098 "|!ро паспорти
бтодясетних прощам'' (1з зм1нами та доповненн'|ми) викласти в нов|й редакц1|:

- паопорт бтод:кетно! пРощами на 20|3 р1к 9уц!воько| районно|
державно? адм1н|сщац|| за !(|[1(8!0у1Б 03 15020 ",{|яльн!оть заклад|в ф|зинно|
культури | спорц'' (додаеться);

'- паопорт б:оджетно! прощами на 2013 р1к {уц!всько? районно!
дерхавно! адм|н|сщац1! за (|!(8(}у1Б 03172|0 "3аооби масово] |нформац1!''
(додаеться);

- паспорт бтодя<етно| програми на 2013 р|к 9уц!всько! районно|
державно| адм!н|срац!] за 1(|11(8(йБ 0з17420 "|{рощама отаб|л|зац|] та
ооц|ально-економ1чного розвитку територ1й" (додаеться).

|олова районно! дерлсавно[
адм!н!страц1[ в. в. лоБойчвнко



зАтввРджвно

Розпоряд>кення голови

районно! державно] адм1н|страц1|
* у:уэ9*аэи2&,уж 5!|'

1 наказ ф|нансового управл|ння
районно! дер:кавно| адм!н1сщац|{

р/:целцщ_ацэш |/

паспорт
бподясетно! програми па 2013 р!к

1. о3 чуцтвськараионнадер
(кгквк \Ф (найменування головцого розпорядника)

2. 0з1!000- 9уц]воька районна державна адм|н|страц|я {арк1всько! област!*
(к11квкмБ) (найменування в1дпов|дального виконавця)

3. 0з-1502ц .[|яльн|сть заклад|в ф|зично| культри
(кг]квкмБ) (найменування бтоджетно| прощами)



1

2

4.06сяг бтоджетних признанен#бюд)кетних асигнувань - 917.600 тис. щивень' у тому числ1 загального фонлу -
91 7.600 тис. щивень та спец|ального фонду _ 0 тис.' щивень.

5. ||1дстави для виконан}б| бтоджетно] прощами:

}(онстицц!я 9кра|ни, Бтодхсетний кодеко )/ща?ни, 3акон )['кра!ни "|[ро дер>кавний бтодтсет }кра|ни на 2013 р!к'',

наказ й1н1стерства ф|нано|в 9кра!ни в|д 09.07.2010 ].|э679 "||ро затвердження ||равил складання паспорт!в

бтоджетних прощам м!сцевих бтоджет|в, кварт€ш1ьного та р|нного зв|т!в про |х виконання, зд|йснення мон|торинц та

анал1зу виконання бтодхсетних прощам' оц|нки ефективност1 бтоджетних прощам'', наказ 1!1|н|стерства ф1нанс|в

9кра{ни та 1м1|н|отерства спорту в1д |9.|!.20\2 ]'('- \202||29|, р|тпення сес|? районно? ради "|[ро районний бтоджет на

2013 р1/.

6. йета бтоджетно] проРами.

3абезпечення п|дготовки спортсмен|в резервного спорц та опорту вищих досягнень та г{аоть спортсмен1в у

в|дпов1дних змаганн'тх' розвитку зд|бностей вихованц1в дитячо-}онацьких спортивних п:к1л в обранопгу вид| спорту,

створення умов для ф1зинного розвитку' повноц|нного оздоровленн'т, зм|стовного в|дпонинку | дозв1лля д|тей,

збереження та п|дщимка в належному техн1тному стан! 1сну;ово! мерех<! комун€1льних спортивних споруд та

спортивн|/гх споруд щомадських орган|зац1й ф!зчльтурно-спортивно| спрямованост|, забезпенення !х ефективного

використанн'! д'1я проведення спортивних заход|в.



7. |{рощами, спрямован| на досягнення мети' визначено] паспортом бтодхсетно| програми:

8. Фбсяги ф|нансування блоджетно| прощами у розр1з! завдань:

].{д

з/л
ктквк кпквк Ёазва п|дпрощами

1

0з|5022 |з0107
!тримання та навч€1льно-тренув€!льна робота комунально! дитячо-1онацьких

спортивно! тшколи

2
0з\502з 1з020з

Ф|нансова п|дщимка дитячо-тонацько! спортивно] тцколи ф1зкульцрно-

опортивних товариства''|(олос"

тис.

м
з|п

|1|дпрощйа/завдання бтоджетно!
прощами

||1вр1ння Р!к

загальнии
фонд

спец1€}пьнии

фонд
разом

загапьнии

фонд
спец|альний

фонд
разом

!['триманпя та навчально_трепувальна робота комунальпих дитячо-к)нацьких спортивних [пкп

1

3м!цнення здоров'я та молод!,
п|двищення р1вня !х ф1зинно!
п|дготовленоот|

424,405 424,405 767,0о0 767,000
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Ф1нансова п!дтримка дитячо-к)нацько! спортивно! ппколи ф1зкультурно-спортивпого товариства ''|(олос''

1

|[!дготовка спортивного резерву та
п1двищення р!вня ф|зинно|
п!дготовленост| д|тей дитячо-
|онацькими спортивними 1||колами'
як! п|дпорядкован1 щомадським
орган!зац|ям ф1зкультурно-
опортивного спрямування

84,800 84,800 150,600 150,600

}сього 509105 509,205 917,600 917,600

9. ||ерел1к дер>кавних/рег|ональних ц1льових прощам' що викону1оться у склад1 бтоджетно| прощ!|ми:

!{азва
державно7рейонально{

ц1льово1 прощами

РА3Ф1}! дерясавн7рег!ональн!
ц!льов! програми

10. Результативн| показники бтоджетно{ пРощами:



.]х{ч

з/л
||оказники .(жерело

!нформац!!

|||вр|вня Р|к
\'диниця
вим|ру заг€}пьнии

фо'д
спец1альнии

фонд
разом

заг€1льнии

фо"д
спец1:}пьнии

фо''д
разом

}тримання та навчально-тренувальлла робота комунальних дитячо-к)нацьких спортивнпх ппк!л

|. 3м!цнення здоров'я та молод1, пйвищення р!вня !1 ф|зияно! пйготовленост1

1 [1оказникп затрат

|(йьк!сть комун€}льних
дитячо-|онацьких од.
спортивних тпк|л

тптатний

розпис
1 1 1 1

Фбсяг вищат на

ущим,|ння кому}{{1льних

дитячо-к)нацьких
спортивних тпк1л

тис. щн.
зв1тн1сть

установ
424,405 424,405 767,000

761,00
0

(|льк|сть 1птатних
прац|вник|в комун:!.пьних
дитячо-}онацьких
спортивних шк|л

ос.
1птатнии

розпио
13 13 13 13

в т.ч. щенер1в вик.[тадач1в ос.
тптатний

розпио
8 8 8

8

7 ]1оказники проду'ст
€ередньор!ятта к|льк|сть

1гвн!в комунальних
ос. опиоки

навч€1льних
886 886 886 886
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.[0€1|1, ос|б щуп
1{|льк|сть улн!в
комун.ш1ьних .4Ф€11], що
взяли )д|асть у
рег|ональн|л( спортивних
змаган!{'{х, ос|б

ос.

протоколи
та витяги з
протокол|в

рег1он.}льни
х змагань

295 295 535 5з5

(|льк|сть придбаного
малоц|нного споРтивного
обладнання та |нвентарто

для комун€ш1ьних дитя!!о-
1оцацьких спортивних
тцк1л

од. розр!}хунок 11 11 11 11

3 |1оказники ефепсгпвност|

€ередн| вищати на

учимання одн!е!
комунально| дитячо-
тонацько{ спортивно|
т]]коли

тис. щн. розрахунок 424,405 424,405 767,000
767,.00

0

€ередньом!сянна
зароб|тна гтлата
прац1вника комунально!
дитячо-тонацько|
опортивно| тшколи

тис. грн. розрахунок 2,040 2,040 2,040 2,040

€ередн1 в\4ща"[и на
навчально-тренувальну

тис. Фн. розр:}хунок 11,000 11,000 11,000 11,000
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роботу у комун€1льних
дитячо-1онацьких
спортивних 1школ€!х

€ередн| вищати на
забезпенення 1гнаст|
одного у|ня комун[1льних
дитячо-1онацьких
спортивних тшк!л у
рег|ональних спортивних
змаг€1нн'!х

щн. розраху}{ок

€ередня варт!сть одиниц!
придбаного малоц|нного
спортивного обладнання
та |нвентарто для
комун€}льних дитячо-
}онацьких спортивних
тшк!л,40€11]

грн. розрахунок з00,00 300,00 1000,00
1000,0

0

4 !1оказники якост!

к1льк1оть п!дготовлених у
комун{1льних дитячо-
}онацьких опортивних
1цколах
майстр1в/кандидат!в
спорц }кра!ни дос11]

ос.
статисти!{на

зв|тн1сть

к1льк1сть учн1в оо. протоколи 45 45 190 190
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комуна.'1ьних дитячо-
1онацьких спортивних
тпк|л, як| здобули призов|
м|сця в спортивних
змаганкях

та витяги з
протокол|в

рег!ональни
х змагань

дин€!м1ка к1лькост1 )д!н1в
комунальних дитячо-
}онацьких спортивних
плк|л,пор1вняно з
минулим роком,фФ€111

уо розрахунок 12,з |2,з 12,з 12,3

|1.
3абезпечення збереясення енергоресурс!в

1 ]1оказпики затрат

Фбсяг видатк1в на оплату
енергонос|!в та
комун{шьних послуг, з
них:

тио.щн.
зв1тн1сть

уотанов
35,8 35,8 52,0 52,0

оплата теплопостачання тис.грн.
зв1тн1сть

установ
31,8 31,8 45,0 45,0

оплата водопостачання тис.фн. зв1тн1сть

установ
1,0 1'0 2'0 2'0

оплата електроенерг11 тис.грн.
зв1тн1сть
установ

3,0 3'0 5'0 5'0

зага.'1ьна площа кв.м догов1р з24'5 324,5 324,.5 з24',5

'|

1 -.
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прим1щень оренди

!тлоща прим1щень яка
оп{1л|оетьоя

кв.м догов1р
оренди

з24'5 324,5 324,5 324,5

2 |1оказники продукт

Фбсяг споживання
енергореоурс!в,
нацральн| одиниц|, в
тому нисл1:

тет1попостачання [кал Розрахунок 34,0 з4,0 48,2 482

водопостачан!|'! м3 Розрахунок 60,0 60,0 144,2 144,2

елекщое}{ерг11
кБт в
год. розраху[{ок 1889,8 1889,8 4401,4 4401,4

з 11оказникп ефепсгивпост!

€ередне опоживання
комун€1льних послуг та
енергонос!|в, в тому
числ|:

те11лопостачання, |кал на
1 м кв. опалтовано| площ1

[кал Розрахунок 0,1 0,1 0,15 0,15

водопостачання, чб. м на
1 м.кв. загально! площ1

м3 розрахунок 0,18 0,18 0,44 0,44

електроенерг]!, к8т.год. к8т год розр.}хунок 5,82 5,82 13,56 13'5б
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на 1 м.кв. заг€1льно! площ!

4 ||оказники якост!

Р1чна економ|я
вищачання
енергоресрс1в в
нацр.}льному вираз1 (в
пор!внянн| з попередн1м

роком):

оА розрахунок

теплопостачання уо розраху!{ок

водопостачання % розр.1хунок

електроенерг11 % розрахунок

обсяг р1нно| економ!!
бтоджетних кош:т|в,
ощимано? в|д проведення
заход|в, що приводять до
збере>кення та економ||
енергоресурс1в (води,
тепла' електоенерг!|
тощо) всього

у'

розрахунок

Ф|нансова п!дтримка дптячо-к)нацькот спортивно!:школи ф!зкультурпо-спортивного товариства ''}(олос''
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!!|дготовка спортив|{ого резерву та пйвищевня р!ввя ф!зинно! пйготовленост! д1тей дитячо-к)нацькими
спортивними |пколамп' як! п!дпорядковап| громадським орган|зац!ям ф!зкультурно-спортивного

спрямуваиня

1 !1оказники затрат

1(|льк|сть 
'фФ€1ш у

розр|з| !1 вид!в (дос1]]'
кдос1ш, сдос1|_|оР)
та товариотв' од.

од.
зв1тн1оть

установ
1 1 1 1

Фбсяг витрат на

ущимання дос|1|
розр!з| !х вид|в (дос1ш'
кдос1!], сдос1поР)
та товариств' грн.

грн.
зв1тн1сть

уста!{ов

Фбсяг вищат на
проведенпя навч{1льно-

щенувально! роботи
дитячо-1онацькими
спортивними тшколами в

розр|з1 !3 вид|в(,фФ€11!'
кдос1ш, сдос1!_|оР)
та товариств' щн.

фн.
зв1тн1сть

установ

Фбсяг вищат на
забезпечення утаст1 улн!в
дитячо-1онацьких
спортивних тпк|л у розр|з!

фн. зв1тн1сть
установ



!
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!'з вид|в(.[Ф€111'
кдос1|_|' сдос1шоР)
та товариотв у
рег|ональних спортивних
змаганнях' фн.
1(1льк|сть 1птатних
прал{|вник|в дитячо-
|онацьких спортивних
тпк1л у розр!з! !'з

вид|в(А|Ф€11]' кдос1п'
€,,[Ф€[1!ФР) та
товариств, ос!б

ос.
зв1тн1сть

установ
6 6 6 6

у то}"у числ1 щенер1в'
оо1б

ос.
зв1тн1сть

установ
,, |1оказншки продукц

€ередньор1яна к1льк1оть

улн|в дитяяо-1онацьких
спортивних ш:к!л у розр|з|
!'з вид!в(.ф0€1|1,
кдос1ш' сдос1шоР)
та товариств, ос|б

ос. розр(1хунок з27 327 327 з21

(1льк1сть утн|в дитято-
тонацьких спортивних
:пк|л у розр1з! !х вид!в
(дос1п' кдос11]'
€][Ф€1|]@Р) та

ос. розрахунок
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товаРиств' що взяли

г{асть в рег|он€1льних
спортивних змаганнях,
ос!б

1{1льк1сть придбаного
малоц1нного опортивного
обладнання та 1нвентарло

д.,1я дитячо-}онацьких
споРтивних тпк!л у розр!з!
!х вид|в (дос11]'
кдос11]' сдос1поР)
та товариств' од.

од.

з !1оказники ефепсгивност!

€ередн| витрати на

ущима|{ня одн1с| дитято-
тонацько! спортивно|
1|!коли у розр1з| !х вид|в
(дос11]' кдос11|'
€[Ф€1|1ФР}та
товариотв' щн.

щн. розрахунок 84,80 84,80 100,00 100,00

€ередньом|сянна
зароб!тна ттлата
прац|вника дитячо-
тонацько| спортивно!
1]]коли у розр!з| !х вид|в
(дос1п' кдос1ш,
€[Ф€1{!ФР) та

щн. розрахунок 1661,00 1661,00 974,00 974,00



\4

товариств' грн.

€ередн! в\4цат\411а
навчально-тренувальну

робоц у дитячо-
}онацьких спортивних
тпк1л у розр|з| !х вид!в
(дос11]' кдос1|]'
€,4Ф€1]]ФР)та
товариств' у розрахунку
на одного уч}{я'

фн.

€ередн| витрати на
забезпенення утаст1
одного )д|ня дитячо-
1онацьких спортивних
тпк|л у розр1з| !х вид|в
(дос1ш' кдос1ш'
€.фФ€1|!ФР) та
товариств' у рег|опальних
спортивних змаганнях'
щн.

фн.

€ередня варт|сть одиниц!
малоц!нного спортивного
обладнання та |нвентарто

для дитячо_к)нацьких
спортивних тшк!л у розр|з|
!х вид|в (досш!'
кдос1ш' сдос1поР)

фн.
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та товариств' грн.

3 |1оказники якост!

к1льк1оть п1дготовлених у
дитячо-тонацьк|гх
опортивних 111колах у
розр|з| !х вид|в (дос1п,
кдос1|]' сдос1поР)
та товариств майстр|в
спорц )/кра!нта/
кандидат|в у майсри
спорту }кра!ни, ос!б

ос.

к!льк1сть у{н1в дитя!{о-
|онацьких спортивних
тшк|л у розр|з! ]х вид!в
(дос1ш' кдос1п'
€.ф!€1!!ФР)та
товариств' як1 здобули
призов1 м1сця в

рег1она.гльних.спортивних
змаганн'{х' ос1б майстр1в
спорту 9кра|нтт/
кандидат|в у майсщи
спорту !кра|ни, ос|б

оо. розрахунок з2 з2 з2 32

3бйьтпення к|лькост1

утн|в дитяно-к)нацьких
спортивних тшк|л у розр1з1
!х вид|в (дос1ш,

% розрахунок 109 109 109 109
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кдос1ш' сдос1шоР)
'[а товар|4ств, уо

1(асов| видатки станом на

1 с|чня зв|тного пео!
||-тлан зв|тного пер|оду

||рогноз до к|нця

реал!зац|{ проекц ||ояснення, що
характеризу|оть

джерела
ф|нансування

Ёайменування
джерел

надходжень
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!{од
Ёайменування

джерел
надходжень

1(асов| видатки станом на

1 с!чня зв!тного пер|оду
|{лан зв|тного пер|оду

|[рогноз до к|нця

реал|зац!| проекц
(програми)

||ояснення' що
характеризу[оть

заг€}ль-

нутй
фотлд

опец1аль-
нутй

фонд
разом

загаль-
ний

фонд

спец1€шь-
ний

фонд
разом

зага-]1ь-

ний
фонд

спец1€1ль-

нутй

фонд
р€вом

д)кеРела
ф|нансування

усього
| |{ункт 1 1 заповнтосться т!]1ьки для затверджених у м!сцевому
(прощам).

| олова районно[ дерясавно1[
адп:!н1страц|!

||Ф|Ф.ф(Б,[{Ф:

!{ачальник ф!нансового
управл!ння районно| дерясавно|
адм!н[етрац||

:!идатк!#надання кредит|в на реа.тл!зац1то |нвестиц!йних проект1в

в.в.лоБойчвнко
(1н|ц|али та пр|звище)

,,--'т
Ф, ''с-с-' т.м.вуувйко
(п|дпис) (1н|ц|али та пр!звище)



3АтввРджвно
Розпоряд>кення голови

| наказ ф|нансового управл1ння
раионно1 державно1 адм1н1страцп

//

[1аспорт
бюдлсетно! програми на 2013 р1к

1. о3 чуцъськараионнадер
(кт1квк мБ) (найменування головного розпорядника)

2. 9угу|вська районна державна адм1н|страц|я {арк!всько] област!
(к11квк мБ) (найменування в|дпов|дального виконавця)

3. 0з172\0 ' 3асоби масово! |нформац1|
(кг1квк мБ) (найменування бтоджетно| прощами)

районно| державн9! адм1н|страц||
й,а:фааа2д2:ух' 3Ф'



2

4. Фбсят бтоджетних лризназенъ/бк)дх(етних асигнувань _ 241518.000 тис. щивень' у тому числ1 загального фонду -
241518.000 тис. гривень та спец|ального фонду - 0.00 тио. 1ривень.

5. ||!дстави для виконантб! бтодэкетно| прощами:

1(онстицш|я 9ща!ни' Бтоджетний кодекс 9кра|ни, 3акон )['кра!ни "|[ро державний блоджет 9кра!ни на 2013 р|к'',

наказ ]у1|н!стеротва ф1нанс1в }ща!ни втд09.07'20|0 м679 "|1ро затверАхсення |!равил ск.,1адання паспорт|в бтоджетних

прощ€|м м|сцевих бтоджет1в, кварт€ш1ьного та р|нного зв|т!в про !х виконання, зд!йснення мон1торинц та анал1зу

виконання бтоджетних пРограм' оц1нки ефективност! бтоджетних прощам'', р|тпення сес1! районно! ради "|{ро районний

б:оджет на 2013 р|к'', наказ й|н|стерства ф|нанс|в )/кра!ни втд 27.07 '20|1 ]ч{р945, р1тшення сес|| районно| !аАи "||ро

районний бтодкет на2013 р|к''.

6. йета бтоджетно] пРощами.

3абезпечення |нфорптування щомади щодо д|яльност| м!сцевих орган|в влади через оприянн'! д|яльноот! теле$авення |

рад!омовлен}{я, друкованих засоб|в масово] |нформац||.

7. |[!дпрощами, спрямован! на досягнення мети' визначено! паспоРтом бтоджетно[ програми:

]чгч

з/л
ктквк кг]квк Ёазва п1дпрощами

1 0з\7211 120100 €прияння д|яльност1 телебачення | рад!омовлення

2 0з|72|2 12о20\ |1|дтримка пер!одинних видань (газет та >курнал1в)



8. Фбсяги ф|нансування бтод:кетно| прощами у розр|з! завдань:
т'1с-

]'{р

з/л
|!!дпрощама/завдання бтоджетно]

прощами

|{|вр|ння Р|к

загальнии
фонд

спец1€1льнии

фо"д
разом

заг€1льнии

фо"д
спец1[}льнии

фонд
разом

€приянвя д!яльност! телебачення 1 рад1омовлення

1

|||дщимка д1яльност1 телебачення та
виконанн'| угод щодо висв1тлення
|нформац|| про д!яльн|сть м1сцевих
орган|в влади засобами телебачення

40,100 40,100 80,200 80,200

2

|!|дщимка д|яльност| рад!омовлення
та виконан}бт угод щодо висв|тлення
|нформац1{ про д1яльн|сть м1оцевих
орган|в влади засобами

рад|омовлення

9,400 9,400 18,800 18,800

]['сього: ' 49,500 49,500 99,000 99,000

|1!дтримка пер1одинппх видапь (газет та ясурнал!в)

1

||!дщимка д|яльност1 пер|одинних
видань та виконанн'! угод щодо
висв!тлення |нформац1{ про д1яльн|оть
м1сцевих орган|в влади засобами
пер!одинних друкованих вида1{ь

45,000 45,000 \42,\58 142,158



4

]{'сього: 45,000 45,000 142,158 142,158

10. Результативн1 показники бюджетно! прощами:

9. |{ерел|к дерэкавних/рег|ональних ц1льових прощам' що вико}гу|оться у ск.}1ад! бтоджетно| прощами:

|1|вр|тяяЁазва
державно7 рег|онально!

ц|льово| прощами

РА3Ф1!! дерлсавн1/рег!ональн!
ц!льов! програми

],{э

з|п
|[оказники ,(х<ерело

1нформац||

|||вр|няя Р1к
(]диниця
вим|ру загальнии

фонд

спец1€ш1ьнии

фонд
разом

зага-]1ьнии

ф'"д
спец1'1льнии

фонд
разом

€прпяння д1яльцост! телебачення 1 рад!омовлення

!. |[!дтримка д!яльпост1 телебачення та виконання угод щодо висв!тлеппя 1нформац[[ про д!яльн!сть м!сцевих
орган!в влади засобами телебачепня

1 !1оказники затрат

обсяг п1дтримки тис.щн.
зв1тн1сть

уотанов
40,1 40'.1 80,2 80,2

к1льк1сть телекомпан1и од.
зв1тн1оть

установ
1,00 1,00 1,00 1,00



,, |1оказники проду!сгу

обсяг телепроАукц год.
зв1тн1сть

установ
4210 4210 8420 8420

3 !1оказники ефе:сгивност!

в'1датк11на одиниц}о
телепродукту фн./год. розрахунок ^7 

)) 42,22
^) 

,1 42,22

4 1!оказники якост|

темп зростання обсяц
телепродукту пор|вняно з
попередн1м роком

% розрахунок

темп зростання видатк1в
на одинищо телепродукту
пор!вняно з попередн|м
роком

% розрахунок -5,00 -5,00 -5,00 -5,00

!|. [1!дтрпмка д!яльност1 рад!омовлення та вико||аппя угод щодо висв!тлення !нформац!! про д|яльп!сть м|сцевих
орган!в влади засобами рад!омовлення

1 !1оказники затрат

обсяг п|дтримки тис.щн.
зв1тн1сть

установ
9,4 9..4 18,8 18,8

к1льк1сть рад1останц1и од.
зв1тн1сть
установ

1 1 1 1

2 ||оказники проду'ст
обсяг рад1омовлення год.

зв1тн1сть

уотанов
13 13 26 26

3 !1оказникп ефективност!

видатки на одиницто щн./год розрахунок 51,9 57,9 57,96 57,96
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рад1омовлення

4 11оказники якост!

темп зростання обсяц
телепродукту пор|вняно з
попередн1м роком

% розр.!хунок

темп зростання видатк1в
на одиниц|о

рад1омовлення пор1вняно
з попередн|м роком

% розрахунок 3,00 3,00 3,00 3,00

[1!дтримка пер!одивних видапь (газет та :курнал!в)

[1!дтрпмка д!яльност! пер|одичпих видань та виконаппя угод щодо висв1тлення !нформацЁ[ про д!яльн!сть
м!сцевих орган!в влади засобами пер!одинних друкованих видань

1 |1оказнпки 3атрат

обсяг п|дщимки тис.грн.
зв1тн1сть
установ

45 45 142,518 142,518

к1льк1сть пер1одичних
друкованих видань
воього' у тому тисл! газет,
ж5рнап1в, од.

од.
зв1тн1сть

уст€1нов
26 26 52 52

2 !1оказники проду|сгу

к1льк1сть пер1одичних
друкованих видань
всього' у тому нисл1 газет,
журнал|в, од.

од.
зв1тн!сть

установ
26 26 52 52

3 |1оказпики ефекгивност.

середп1 видатки на щн. розрахунок 2,74 2,74 2,74 2,74
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одиниц|о тиРа)ку' всього'

у то!"у числ| газет'
я9Рнал|в' щн.

4 |1оказники якост1

темп зростання к1лькост!
тир.пэку пор1вняно з
попередн!м роком' всього

у то}"у чиол| газет.
журнал1в

% Розр€1хунок 0,00 0,00 33,00 33,00

1 1.,(жерела ф|нансування 1нвестиц!йних проект|в (прощам)1:

|1рогноз до к1нця

реал1зац|! проекц ||ояснення, що
характеризук)ть

джерела
ф|нанбування

|!.глан зв|тного пер|оду
|(асов| видатки станом на

1 с|чня зв1тного пео!оЁайменування
джерел

надходх(ень



(од
Ёайменування

джерел
надходжень

(асов! видатки станом на

1 с!чня зв1тного пер1оду
|]лан зв|тного пер|оду

|{рогноз до к|нця

реал1зац|! проекту
(програми)

|{ояонення, що
характеризу}оть

загаль-
нутй

фонд

спец1аль-
нутй

фотлд
разом

загапь-
нпй

фонд

спец1[}ль-
ний

фонд
разом

заг€1ль-
нууй

фонд

спец1аль-
ний

фонд
разом

джерела
ф|нансування

1нвестиц1йний
проект
(програма) 2

усього
1 |1ункт 1 1 заповнтосться т|льки д.,1я затверд)кених у м|сцевому бюджет1 видатк!#надання кредит1в на реа.гл|зац1то 1нвестиц1йних проект1в

(прощам).

|олова районно[ дерясавно[
адм|н!страц!'[

|!Ф|ФАБ0,!{Ф:

Ёачальник . ф!нансового
управл|ння районно! дерясавно!
адм!н1страц!!

,{1Фауэее-4 т.м. БуРвйко

(п|дпис)
в.в. лоБойчш,нко



зАтввРджвно

Розпоряд:кення голови
сРац11
?

| наказ ф1нансового управл1ння
районно! дерх<а9но! адм!н!страц|!

в/,1}'/22а44/ф//.//а,&|'у

[1аспорт
б:одлсетно| програми на 2013 р!к

1. о3 чугуъськараионнад
(кт1квк мБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0з-!_0000*" чцтвськараионнаде
(к11квк мБ) (наймекування в1дпов|дального виконавця)

з. щ]1420 прогоамастм;л;зац;
(кг1квк мБ) (найменування бторкетно| прощами)

районно| державно! адм|н1с
7/у;иу?еарч2у]|руцхр"/4



2

4. Фбсяг бтоджетних признанень/б1одхетних асигщ/вань - 7 62.084 тис. щивень' у тому числ| загального фонду *

770.879 тцо. щивень та спец|ального фонду _ 51.205 тис. гРивень.

5. |||дстави для виконання бтоджетно! програми:

1(онстицш1я 9кра!ни, Блоджетний кодекс 9кра!ни, 3акон }ща|ни "||ро дерхсавний бтоджет 9кра|ни на 2013 р|к'',

наказ й|н|стерства ф|нанс|в )['кра!ни в1д 09.07.2010 ].{! 679 "|[ро затвердженгля |!равил ск.,1адання паспорт|в бтоджетних

прощам м|оцевих бтод:кет|в, кварта.}!ьного та р1нного зв1т1в про !х виконання, зд1йснення мон!торинц та аналл|зу

виконанн'! бтоджетних прощам' оц1нки ефективност| бтодт<етних прощам'', наказ й|н|стерства ф!нанс|в )/ща!ни в1д

27.07.20|| ]чгч 945, р|тпення оес|? районно| ради "||ро районний бтод:кет на 2013 р!к''

6. ]у1ета бтодя<етно! прощами.

3ростання добробуту ! п|двищення якоот| х<иття населен[{'! за рахунок вт|лення пр|оритет|в €тратег!| соц|ально-

економ|чного розвитц 9уц!вського району до 2020 року та реал|зац|| завдань Ёац1онального плану д|й на 2013 р|к

щодо впровадхсення ||рощами економ1чних реформ на 20|0-20|4 роки ''3амо>кне сусп!льство' кончрентоопроможна

економ1ка, ефекгивна держава'', затверджена 9казом |{резидента 9ща!ни в|д 12.03.2013 року м 128/2013 в ме)ках

повноважень раионно1 державно1 адм1н1страц11.

7 ' 3авдання, спрямован1 на дооягнення мети' визначено! паспортом бтоджетно] прогр:|ми:

]ф
з/п 3авдання

1 РозбуАова |нформац!йного сусп1льства на територ|| ![уц!вського району, удосконштення оиотеми забезпечення

{

ь



!

м|сцевих оРган!в влади повното|о й достов|рното |нформац|ето для п!дщимки процес1в прийняття управл!нських
р!лшень, забезпечення |нформац!йних поще6 Ромадян' сусп|льства та держави, сприяння соц|ально-
економ|чному розвитку району т||ляхом упровадження сучасних та перопективних 1нформац1йних технолог|й в

ус! сфери життедйльност1 району

2

Фрган!зац|йне, матер|альне та ф|нансове забезпечення розроблення комплексу м1отобуд!вно| документац|| на
територ!! !{уц|вського рйону для системно| реал|зац|! державно| рег!онально| пол!тики, общунтування
основних довгосщокових та поточних пр1оритет!в рег|онального розвитку' динам!нного збаланоованого
соц|ально-економ|чного розвитку територ1й, гармон|йного узгодже}ш'т 1нтерес|в та ефективно! взаемод|| влади,

б|знесу 1 щомадськост|, залутення !нвестиц|й у рйон

з

Фстаточне розв'язання проблем розвитку в|дносин власност1 на земл}о, формуванн1 цив|льного ринку земель'

розвитку |потечного кредицвання, удосконалент{'{ системи земельних платеж1в, п|двищенн! ефективност|

управл|ння земельними ресурсами' пол1пц:енн| орган1зац|| дер)кавного ко|{трол1о за використанням | охороното
земель

4
3абезпечення зм1стовного дозв1лля й в|дпонинку' занять спортом' проведенг{'{ туристичних' краезнавчих'
в|йськово-пащ|отичних збор1в (змагань), зм!цнення здоров'я, задоволенн'{ 1нтерес|в | духовних запит|в улн|в та
молод!

5

3абезпечення: розвитку |нфрасщукцр'г 1\адан1!я адм|н1сщативних поо'уг населенн1о; орган|зац1{ навчан}{'|

адм|н1сщатор1в !енщу; орган|зац!| надання адм|н|сщативних посщ/г за принципом орган|зац|йно! сдност| вклто-

нен1 до |!рощами економ|чного 1 ооц1ального розвитку 9уц!воького району на 2013 р|к п.пп. 1.1.17.

<Адм1н|сщативн! послуги>>

6 €творення м|сцевого матер1ального Резерву 3а р€!хунок котпт|в районного бтоджету, виходячи з максимально{
г|потетично! (прогнозовано!) надзвинайно| ситуац|!, харакгерно! для територ|| району, а також передбаненого
обсяц роб1т з л|кв|дац|! |! ттасл|дк1в; )дочнення номенк}1атури та норм накопичення запас|в резерву; придбання
матер1аттьно-техн|чних ц1нностей до запао1в резерву та накопичет{н'{ резерву за встановленими нормами зг|дно з

р|нними щаф!ками; розм1щення матер|ально-техн|чних ц!нностей резерву на ск.,]ад€1х п!дприсмств, установ 1

1;;

ш
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орган!зац|й району за р1шенням районнот держ€!внот адм1н|сщац1! з ур.}хуванням його оперативно| доставки до
мож.'1ивих зон надзвичайних сицац!й; використання матер|ального резерву для зд1йснення запоб1гання заход1в у
раз! защози виникненпя надзвичайних ситуац|й, л!кв|дац!] надзвичайних ситуац|й техногенного | природного ха-

рактеру та !х насл|дк1в' проведенн'{ нев|дкттадних в|дновних роб|т, надання щомадянам' постраждалим в|д насл|-

дк!в надзвичайних ситуац|й, одноразово| матер|ально| допомоги для забезпечення !х житгед|яльност1, розгортан-
н'! та уфимання тимчасових пункт|в прох(ивання | харнування посщаждалих щомадян

8. Фбояги ф1нансування бтодхсетно| прощами у розр!з1 завд€|нь:

тио'

}'{!

з|л
|!1дпрощама/завданн'{ бтоджетно!

прощами

||1вр|тяя Р!к

загш1ьнии

ф'"д
спец1альнии

фонд
разом

заг€шьнии

фо*'д

спец1€1льнии

фо''д
ра:|ом

[1рограма стаб!л1зац1! та соц1ально_екопом!чного розвитку територ!й

1 Розбудова !нформац|йного
сусп|льотва на територ!! 9уц!вського
району, удоскон€!лення системи
забезпеяенця м|сцевих орган|в влади
повното|о й достов1рното 1нформац!ето

для п1дщимки процес1в прийняття

управл1нських р!тшень, забезпечення
|нформац1йних потреб щомадян,
оуоп1льства та дер)кав||' опри'тнн'1
соц|ально-економ!нному розвитку
району 1|1'1 {хом упровадження
сг{асних та перспективних

31,000 51,205 82,205 4|'92о 51"2о5 93,125



|нформац!йних технолоЁй в ус| сфери
житгед1яльноот! району

2

Фрган|зац|йне, матер|альне та

ф|нансове забезпечення розроблення
комплексу м1стобуд|вно! дочментац||
на територ|| 9уц!вського району Аля
сиотемно| реал|зац!] державно]
рег|онаттьно| пол!тики, общунцвання
ост{овних довгосщокових та поточних
пр1оритет!в рег|онального розвитку'
динам1нного збалансованого
ооц1а-тльно-економ|чного розвитц
територ!й, гармон|йного узгод}(енн'!
|нтерео|в та ефективно] взаемод||
влади, б|знеоу 1 щомадськост1,
з.шу{енн'| |нвестиц1й у район

114,000 114,000 264,000 264,000

)

Фстаточне розв'язання проблем

розвитку в1дносин власност| на
землто' формуванн! цив1льного ринц
земель' ро3витку |потечного
кредицван}{'т, удосконалення системи
земельних платех<!в, п1двищенн!
ефективноот| управл|ння земельними

ресурсами, пол|птценн] орган1зац||

державного конщол}о за
використанням | охороното земель

92'84з 92'84з 92,843 92,843
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4

3абезпечення зм|стовного дозв|лля й
в|дпотинку, зан'{ть опортом,
проведення цфистичних'
краезнавчих' в|йськово-патр1отичних
збор!в (змагань), зм!цнення здоров'я,
задоволення |нтерео|в ! духовних
запит1в улн|в та молод|

128,000 128,000 272,116 212,116

5 Б|дпов1дно до вимог 3акону 9кра!ни
<|!ро адм|н|ощативн| послуги)' ви-
конання дору{ень ||резидента 9кра!'-
ни в!д 06'12.20|2 ]'ч|'д 1-1/3280' в|д
|9.о2.20|з ].{р 1-11319 щодо створення
шенщ!в наданн'! адм|н1страти вних
послуг та Ёац1онального плану А|й на
2013 р1к, затверджений )/казом ||ре-
зидента !кра!ни в|д 12.03.2013 ]тгд

\28/20|з, плануеться до 01.01.2014
створення центру надання
адм|н!сщативних посщ/г' що забезпе-
чить:

розвиток !нфрасщуктури надан-
ня адм!н|ощативних пос.}уг паселен-
н}о;

орга!!1зац1я навчання
адм1н|стратор1в (енщу;

орган|зац!я !1адан:.\я адм1н1ощати-
вних послуг за принципом орган!за-
ц!йно! едноот1. !| пр|оритети вк.т1|оче-

20,000 20,000
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н! до |[рощами економ!чного !

соц|ального розвитку ![уц!|вського
району на 2013 р|к п.пп. \.\.17.
<Адм!н!стративн1 послуги>>

6 €творення м|сцевого матер1ального

резеРву за р:1хунок котллт|в районного
б:оджету, виходячи з максимально|
г|потетинно| (прогнозовано!)
надзвичайно! ситуац|!, характерно|
для територ|| району, а також
передбавеного обсяц роб!т з
л|кв1дац1! |{ насл|дк|в; уточнення
номенк.'1атури та норм накопиченн'{
запас!в резерву; лридбання
матер|ально-техн|чних ц|нностей до
запас|в резерву та накопичення

резерву за встановленими нормами
зг!дно з р|вними щаф|ками;
розм| щення матер|ально-техн1чних
ц|нностей резерву на ок]тадах
п|дприемотв, установ ! орган!зац1й

району за р!тпенням районно|
державно! адм1н|сщац|| з

урахуванн'тм його оперативно?
доставки до мож.'1ивих зон
надзвичайних оитуац|й; використанн'[
матер|ального резерву для зд1йснення

20,000 20,000
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запоб!гання з€1ход|в у раз! защози
виникнення надзвичйних с\4ч ац7й,
л!кв|дац1] надзвинайних ситуац|й
техногенного ! природного характеру
та ]х насл1дк|в' проведення
нев|дкладних в|дновних роб|т,
надання громадянам' постаждалим
в|д насл|дк|в надзвинайних сицац1й,
одноразово! матер|ально| допомоги
для забезпенення !х життед1яльност1,

розгортання та утримання тимчасових
гункт|в проживання | харнування
пострФкд€}лих щомадян

]{'сього: 3б5'843 51,205 417,048 110,879 51,205 762,084

9. ||ерел|к державних/рег|ональних ц1льових прощам' що викону!отьря у сютад| бтодясетно[ прощ€1ми:

Ёазва
державно1/ р€г1онально1

ц|льово| проф.[ми

РА3ом дерясавп!/рег!ональн!
ц!льов1 програми

10. Результативн! показники бтодэкетно| прощами:
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тис-

]хгч

з/п
|{оказники .{:керело

|нформац||

|{1вр[тня Р1к
\-'диниц'
вим1ру зага-]1ьнии

фонд

опец1.1льнии

фонд
разом

заг:!"льнии

фонд
опец|альний

фонд
разом

РозбуАова |нформац!йного сусп1льства па територ!! {уц!вського району, удосконалення системи забезпечення
м!сцевпх орган!в влади повното:о й достов|рною !пформац!ело для п!дтримки процес!в прийняття управл!пськпх

р1:пень, забезпечепня |нформац!йних потреб громадяп' сусп!льства та деря(ави' сприянпя соц!ально-економ!яному
розвитку району |шляхом упровадя(ення сучасних та перспективних !нформац!йнпх техполог!й в ус| сфери

яситтед!яльност! району
1 |1оказнпки затрат

Фбсяг видатк1в тис.грн.
зв1тн1сть

установ
31,0 5\,205 82,205 41,920 51,205 9з'!25

', |1оказнпки продукту

1(1льк!сть заход|в од. Розрахунок 7 1 8 7 1 8

3 |1оказники ефепсгивност!

€ередн! вищати на
проведення одного заходу Рн. розрахунок 4428,57 51205,00

10275,
6з

5988,57 51205,00 11640,63

4 !1оказники лкосг1

1емп зростання к!лькост:
заход|в пор|вняно з
попередн|м роком

% розрахунок

1емп зростання середн1х
витрат на проведен}!'{
одного з€!ходу пор!вняно з
попередн1м роком

уо розрахунок

:!

!
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0рган|зац!йне' матер!альне та ф!нансове забезпечення розроблен!|я комплексу м1стобул|вно! документац!! на
територ[[ 9уц!вського району для системно! реал!зац![ дерясавно[ рег1онально[ пол!тпки, обгрунтування основних

довгострокових та поточних пр!оритет!в рег!онального розвитку' динам!чного збалансованого соц!ально_
економ!чного розвитку терштор!й, гармон1йного узгодл(ення !нтерес!в та ефепсгивно[ взасмод!! в.,1ади' б!знесу !

громадськост!, залунення 1нвестиц!й у район
1 |1оказпикп затрат

Фбсяг видатк!в тис.грн.
зв1тн1сть

установ
114,0 114,0 264,о00 264,000

2 |1оказники проду|сгу

](йьк!сть заход|в од. розрахунок -1 -) -) 3

3 !1оказники ефе:сгивност|

€ередн| вирати на
проведення одного з€|ходу щн. розРахунок 38000,00

38,000
0

88000,00 88000,00

4 |1оказвики якост|

1емп зростання к1лькост:
заход|в пор1вняно з
попередн|м ррком

уо розрахунок

1емп зростання середн1х
вищат на проведення
одного з€}ходу пор|вняно з
попередн|м роком

% розраху}{ок

@статочне розв'язаппя проблем розвитч/ вйпосип власпост! на 3емлк)' формуванн| цив!льного ринку 3емель'

розвит|9 !потечного кред!|тува[|пя' удосконалення спстеми земельних платеяс!в, п|двищенн! ефепсгивност1

управл!ння земельн[{ми ресурсами' пол!п:шенп! оргап!зац1! дер2|(авного контролк) за використанням ! охороною
земепь
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1 !1оказники затрат

Фбсяг видатк|в тис.щн.
зв1тн1сть

установ
92,84з 92,84з 92'84з 92'84з

2 |1оказники продукту
(|льк|сть заход|в од. Розрахунок 1 1 1 1

з |1оказники ефекгивност!

€ередн| вицат'4 на
проведення одного з€!ходу

гРн. розрахунок 9284з'00
9284з,

00
9284з,00 92843,00

4 ||оказпики якост!

1емп зроотання к!лькостт
заход|в пор1вняно з
попередн1м роком

уо розрахунок

[емп зростання оередн|х
витрат на проведення
одного заходу пор|вняно з
попередн|м роком

% розрахунок

3абезпечепня зм|стовного дозв!лля й в!дповинку' занять спортом' проведення ц/ристичних' кра€знавчшх'
в!йськово-патр!отпчних збор!в (змагань), зм!цнення 3доров'я' задоволення !нтерес!в ! духовнпх запит1в учв1в та

молод!

1 |1оказники затрат

Фбсяг видатк!в тис.грн.
зв1тн1сть

установ
128,0 128,0 272,116 272,116

1||татна чисельн1сть од.
тптатний

Розпис
7,5 7,5 7,5 7,5
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2 |1оказнпки продукту

1(|льк1сть м!сць у
зак.,1адах в1дпонинку

од. розрахунок з0 з0 з0 30

3 !1оказпики ефекгпвност!

8итрати на ущимання |з

розр€!хунку на одного
кориоцвана на р!к

гр}{. Розрахунок 4267,00
4267,0

0
9070'5з 9070,53

4 |1оказники якост!

9астка корисцвая|в
послуг в!дносно
заплановано! к|лькост1
ос|б

оА
розр€!хунок

3абезпечення: розвитч/ !пфраструкгури надання адм1н1стративних послуг населенню; орган!зац1[ навча!|ня
адм!п!стратор!в {ентру; орган!зац![ надання адм!н!стративпих поспуг за принципом орган1зац1йно[ едност1 в|с'[[о-

чен! до [1рограми економ1чного 1 соц!ального ро3витку т{уц'гвського району пта 2013 р1к п.пп. 1.1.17.
<Адм!н!стративн! послуги>>

1 !1оказники затрат

Фбояг видатк!в тис.грн.
зв1тн1сть

уотанов
20,000 20,000

2 ]1оказники проду|сгу
(йьк|сть заход|в од. розрахунок 4 4

3 !1оказпики ефе:сгивност|

€ередн! вищати на
проведення одного заходу щн. розр[}хунок 5000,00 5000,00
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4 11оказники якост!

1емп зроотання к|лькост:
заход|в пор1вняно з
попередн1м роком

% розр.|хунок

1емп зростання оередн!х
вищат на проведення
одного з€!ходу пор|вняно з
попередн!м роком

% розрахунок

€творення м!сцевого матер!ального резерву за рахунок копшт!в райоппого б:одясету' виходячи з максимально!
г|потетичпо! (прогнозовано!) надзвинайно! ситуаш!!|' харапсгерпо! для територ1[ району' а такоя( передбаненого

обсяц роб!т з л|квйац!! 1'[ наслйк!в; угоч[|ення [|оме[|клатури та ноРм накопичення запас!в резерву; придбання
матер|альпо-техн!чних ц!нностей до запас1в резерву та накопичення резерву за встановленпми нормами згйпо з

р!нними граф1ками; розм!щення матер!ально-техн!чних ц!нностей резерву на скпадах п!дприемств' установ 1 орга-
п!зац1й району за р!пшенням районно[ дерясавно! адм1н!страц1[ з урахуванням його оперативно[ доставки до мо2|ст[и-

вих зон надзвичайних сптуац!й; викорпстання матер|ального ре3ерву для зд!йспеппя запоб!гання заход!в у раз! за-
гро3и виникненпя над3вичайнпх ситуац|й, л!кв!дац!! надзвпнайних ситуац!й техпогенного ! природного характеРу
та !х паслйк!в, проведення невйкладних в|дшовних роб!т, надаппй громадянам' постращдалим в!д наслйк!в над-

звичайнпх ситуац1й, одноразово! матер!ально! допомоги для забезпечення !1 яситтед!яльност!, розгортапня та
утримання тимчасовшх пункт!в проя(ивання ! хартування постращдалих громадян

1 |1оказншкп}атрат

0бсяг видатк!в тис.фн. 3в1тн1сть

установ
20,000 20,000

,, [1оказники продукту

1(1льк1сть заход1в од. розрахунок
3 |1оказники ефекгивяост!

€ередн| витрати на щн. розрахунок

!
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проведен!{'| одного заходу

4 |1оказникп якост1

1емп зростання к|лькоот1
заход|в пор!вттяно з
попередн|м роком

% розрахупок

1емп зростання середн1х
вищат т{а проведення
одного заходу пор1вняно з
попередн|м роком

% розрахунок

1 1. .(>керела ф!нансування 1нвестиц1йних проект|в (прощам)1 :

|{асов! видатки станом на

1 с|чня зв|тного пер]
|[лан зв|тного пер|оду

||рогноз до к!нця

реал!зац|| проекц ||ояснення, що
характеризук)ть

джерела
ф1нансування

Ёйменування
джерел

надходх(ень
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|(од
Ёайменування

дх(ерел
надходжень

1(асов| видатки станом на

1 о1чня зв|тного пер!оду
|йан зв|тного пер|оду

||рогноз до к|нця

реал!зац11 проекту
(програми)

||ояснення, що
характеризу|оть

дя(ерела
ф|нансування

зап}ль-
ний

фонд

спец1аль-
ний

фонд
разом

загапь-
уаутй

фонд

спец1аль-
ний

фонд
разом

заг€ш1ь-

ний
фонд

спец1аль-
ний

фонд
разом

|нвестиц|йний
пРоект
(програма) 2

усього
1 |[ункт 1 1 заповп}оеться т|льки для затверлжених у м1сцевому бтоджет1 видатк1в/надання кредит!в на реал|зац!то |нвеотиц|йних проект!в

(прощапл).

|олова районно! дертсавно[
адм!п!страц!|

||Ф|ФА[0,!{Ф:

Ёачальнпк ф1нансового управл!ння
районно! дерэкавно! адм!н!страц|!

ш

в. в. лоБойчвнко

(1н!ц1алд та пр|звище)

(|н|ц!али та пр|звище)


