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Про внесення змін до паспортів 
бюджетної програми місцевого 
бюджету на 2018 рік

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання 
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, 
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 
«Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів» (із змінами), наказу Міністерства фінансів 
України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами), 
відповідно до рішення Чугуївської районної ради від 13.02.2018 «Про внесення 
змін до рішення Чугуївської районної ради від 20 грудня 2017 року 
«Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього внести зміни до 
розпорядження голови районної державної адміністрації від 02.02.2018 № 47 
«Про затвердження паспортів програм місцевого бюджету на 2018 рік», 
керуючись статтями 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 
затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 
районної державної адміністрації за КПКВК МБ 0219800 «Субвенція з 
місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- 
економічного розвитку регіонів».

Голова районної державної
адміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
районної державної адміністрації

"  - ь  &

і наказ фінансового управління 
районної державної адміністрації

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 02

3 .

(КПКВК МБ)

0210000 
(КПКВК МБ)

0219800 
(КПКВК МБ)

Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області_____________________
(найменування головного розпорядника)

Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області_____________________
(найменування бюджетної програми)

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів___________________________________________________
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  200,000 тис. грн, у тому числі загального фонду -  200,000 

тис.грн та спеціального фонду -  (ДО тис.грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
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Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- 

цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);

наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами);

рішення Чугуївської районної ради Харківської області XXXII сесії VIII скликання від 13.02.2018 року 

«Про внесення змін до рішення Чугуївської районної ради від 20 грудня 2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік» 

та додатків до нього.

6. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики щодо продовження традицій шефства над Збройними Силами України сприяння 

вирішенню питань піднесення престижу військової служби та вирішення соціально-побутових і культурних проблем 

військовослужбовців.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
(тис, грн)

№
з/п

КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 0219800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 
соціально-економічного розвитку регіонів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань:



з

(тис, грн)

№
з/п КПКВК КФКВК Завдання бюджетної програми

загальний
фонд

спеціальний
фонд Разом

1 0219800 0180 активізація роботи з військово-патріотичного 
виховання молоді та культурно-виховної роботи з 
військовослужбовцями

2 0219800 0180 підготовка допризовної молоді до виконання 
військового обов’язку щодо захисту держави

- - -

3 0219800 0180 сприяння вирішенню питань, пов’язаних із 
задоволенням соціальних потреб військовослужбовців

- - -

4 0219800 0180 надання допомоги у забезпеченні підшефних 
військових частин продовольством, паливно- 
мастильними матеріалами та матеріально-технічними 
засобами

200,0 200,0

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(тис, грн)

Назва регіональної програми та підпрограми кпкв Загальний фонд Спеціальний фонд Всього:

Усього:

10. Результативні показники бюджетної програми:
(тис. грн)

РІК
№ „  Одиниця Джерело
з/п Показники виміру інформації загальний спеціальний м

фонд фонд р

Надання допомоги у забезпеченні підшефних військових частин продовольством, паливно-мастильними
матеріалами та матеріально-технічними засобами
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1.
...

Показники затрат
обсяг видатків тис. грн. розрахунок 200,0 200,0

2 Показники продукту

кількість заходів од. розрахунок 1 1

кількість працівників, охоплених 
заходами

осіб розрахунок

3 Показники ефективності

середні витрати на проведення одного 
заходу

тис. грн розрахунок 200,0 200,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм):
(тис, грн)

Код Найменування
джерел

надходжень

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План звітного періоду

Пре
реги

)ГНОЗ до кінця 
іізації проекту 
'програми)

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Інвестиційний 
проект 
(програма) 1
Надходження 
із бюджету
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Код Найменування
джерел

надходжень

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План звітного періоду

Пр(
реаі

ЗГНОЗ до кінця 
іізації проекту 
"програми)

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

Інші джерела 
фінансування 
(за видами)

X X X

•  а •

Інвестиційний 
проект 
(програма) 2
. .  .

УСЬОГО

Примітка:
1. Паспорт відкоригували відповідно до галузі.
2. Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми потрібно відкоригувати відповідно до нормативних 

документів по галузі.

Голова районної державної 
адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Н ачальник фінансового управління 
районної державної адміністрації


