
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

(У // Чугуїв №№

Про внесення змін до паспортів 
бюджетних програм 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 19.06.2018 
«Про внесення змін до рішення Чугуївської районної ради від 20 грудня 
2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього, керуючись 
статтями 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» внести 
зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації від 02.02.2018 
№ 47 «Про затвердження паспортів програм місцевого бюджету на 2018 рік» 
внести такі зміни:

викласти в новій редакції паспорта бюджетних програм місцевого 
бюджету на 2018 рік районної державної адміністрації за КПКВК МБ:

0217370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 
територій» (додається);

0218400 «Засоби масової інформації» (додається).

Голова районної державної 
адміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
районної державної адміністрації 
& М & /М Г  а

і наказ фінансового управління 
районної державної адміністрації

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. ______ 02______  Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області________________________
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

3. 0217370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій_____________
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  421.200 тис. грн, у тому числі загального фонду -  421.200 

тис.грн та спеціального фонду -  ^ 0  тис.грн.
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5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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 VII скликання від 20.12.2017 року «Про 

районний бюджет на 2018 рік» та додатки до нього» (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми

Ефективне виконання Чугуївською районною державною адміністрацією Харківської області повноважень, 

делегованих їй Чугуївською районною радою.

Поглиблення та подальший розвиток інформатизації Чугуївського району в інтегральному зв’язку з регіональною 

програмою інформатизації Харківської області та національною програмою інформатизації України і як наслідок -  

створення умов для побудови інформаційного суспільства, ефективної взаємодії органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування із суспільством, подальшого соціально-економічного розвитку району.

Розбудова інформаційного суспільства на території Чугуївського району, удосконалення системи забезпечення 

місцевих органів влади повнотою й достовірною інформацією для підтримки процесів прийняття управлінських рішень, 

забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, сприяння соціально-економічному розвитку
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району шляхом упровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності 

району.

Створення умов для гарантованого рівня захисту населення і територій району від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, зменшення ризику їх виникнення. Створення нормальних умов для ефективного 

використання сил цивільного захисту району, для їх матеріального-технічного забезпечення.

Поповнення заздалегіть матеріально-технічними цінностями та засобами місцевого матеріального резерву для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Вирішення пріоритетних завдань щодо забезпечення гарантованої збереженості у Чугуївському районі документів 

Національного архівного фонду, забезпечення подальшого розвитку архівної справи, задоволення соціальних потреб 

громадян.

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

№
з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми

1 0217370 0490 Ефективне виконання Чугуївською районною державною адміністрацією 
Харківської області повноважень, делегованих їй Чугуївською районною радою

2 0217370 0490 Поглиблення та подальший розвиток інформатизації Чугуївського району в 
інтегральному зв’язку з регіональною програмою інформатизації Харківської 
області та національною програмою інформатизації України і як наслідок -  

створення умов для побудови інформаційного суспільства, ефективної взаємодії 
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування із суспільством, подальшого

соціально-економічного розвитку району.
3 0217370 0490 Розбудова інформаційного суспільства на території Чугуївського району, 

удосконалення системи забезпечення місцевих органів влади повнотою й
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достовірною інформацією для підтримки процесів прийняття управлінських рішень, 
забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, сприяння 

соціально-економічному розвитку району шляхом упровадження сучасних та 
перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності району.

4 0217370 0490 Створення умов для гарантованого рівня захисту населення і територій району від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зменшення ризику 

їх виникнення. Створення нормальних умов для ефективного використання сил 
цивільного захисту району, для їх матеріального-технічного забезпечення.

5 0217370 0490 Поповнення заздалегіть матеріально-технічними цінностями та засобами місцевого 
матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

6 0217370 0490 Вирішення пріоритетних завдань щодо забезпечення гарантованої збереженності у 
Чугуївському районі документів Національного архівного фонду, забезпечення 

подальшого розвитку архівної справи, задоволення соціальних потреб громадян.

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань:
_____________      (тис, грн)

№
з/п кпквк КФКВК Завдання бюджетної програми

загальний
фонд

спеціальний
фонд Разом

Ефективне виконання Чугуївською районною державною адміністрацією Харківської області повноважень,
делегованих їй Чугуївською районною радою

1 0217370 0490 Утримання службового автотранспорту, 
здійснення поточного ремонту та 
обслуговування оргтехніки, забезпечення 
послугами Інтернету та ремонт майна

50,0 50,0

2 0217370 0490 Висвітлення діяльності районної державної 
адміністрації в засобах масової інформації

100,0 - 100,0

3 0217370 0490 Забезпечення канцелярськими товарами та 
приладдям

150,0 - 150,0

4 0217370 0490 Оплата інших послуг 25,0 - 25,0

ч
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Поглиблення та подальший розвиток інформатизації району в інтегральному зв’язку з регіональною програмою 
інформатизації Харківської області та національною програмою інформатизації України і як наслідок -  

створення умов для побудови інформаційного суспільства, ефективної взаємодії органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування із суспільством, подальшого соціально-економічного розвитку району

1 0217370 0490 Створення та розвиток інформаційної 
інфраструктури

- - -

2 0217370 0490 Впровадження інтегрованої інформаційно- 
аналітичної системи прийняття 
управлінських рішень

3 0217370 0490 Підтримка працездатності та забезпечення 
функціонування районних інформаційно- 
телекомунікаційних систем

Розбудова інформаційного суспільства на території району, удосконалення системи забезпечення місцевих органів 
влади повнотою й достовірною інформацією для підтримки процесів прийняття управлінських рішень, 

забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, сприяння соціально-економічному 
розвитку району шляхом упровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери

життєдіяльності району
1 0217370 0490 Розбудова інформаційного суспільства на 

території Чугуївського району, 
удосконалення системи забезпечення 
місцевих органів влади повнотою й 
достовірною інформацією для підтримки 
процесів прийняття управлінських рішень, 
забезпечення інформаційних потреб 
громадян, суспільства та держави, сприяння 
соціально-економічному розвитку району 
шляхом упровадження сучасних та 
перспективних інформаційних технологій в 
усі сфери життєдіяльності району

74,0 74,0



Створення умов для гарантованого рівня захисту населення і територій району від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру, зменшення ризику їх виникнення. Створення нормальних умов для 

ефективного використання сил цивільного захисту району, для їх матеріального-технічного забезпечення
1 0217370 0490 Підвищення ефективності заходів щодо 

захисту населення і територій району від 
надзвичайних ситуацій

21,5 21,5

Поповнення заздалегіть матеріально-технічними цінностями та засобами місцевого матеріального резерву для
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

1 0217370 0490 Поповненняматеріально-технічними 
цінностями та засобами місцевого 
матеріального резерву для запобігання і 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Вирішення пріоритетних завдань щодо забезпечення гарантованої збереженності у Чугуївському районі 
документів Національного архівного фонду, забезпечення подальшого розвитку архівної справи, задоволення

соціальних потреб громадян
1 0217370 0490 Забезпечення гарантованої збереженності у 

Чугуївському районі документів 
Національного архівного фонду та 
забезпечення розвитку архівної справи

0,7 0,7

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

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

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

№
з/п

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Рік
Показники загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

І . Ефективне виконання Чугуївською районною державною адміністрацією Харківської області повноважень,
делегованих їй Чугуївською районною радою

1. Показники затрат

обсяг видатків тис. грн розрахунок 125,0 - 125,0

2 Показники продукту

кількість заходів од. розрахунок 1 - 1

3 Показники ефективності

середні витрати тис. грн розрахунок 125,0 - 125,0

II. Поглиблення та подальший розвиток інформатизації району в інтегральному зв’язку з регіональною 
програмою інформатизації та національною програмою інформатизації України і як наслідок -  створення 

умов для побудови інформаційного суспільства, ефективної взаємодії органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування із суспільством, подальшого соціально-економічного розвитку району

1. Показники затрат

обсяг видатків тис. грн розрахунок - - -

2 Показники продукту

кількість заходів од. розрахунок - - -

кількість працівників охвачених 
заходами

осіб розрахунок - - -
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3 Показники ефективності

середні витрати на проведення одного 
заходу тис. грн розрахунок - - -

середні витрати на одного працівника, 
охвачених заходами тис.грн розрахунок - - -

III. Розбудова інформаційного суспільства на території Чугуївського району, удосконалення системи 
забезпечення місцевих органів влади повнотою й достовірною інформацією для підтримки процесів 

прийняття управлінських рішень, забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, 
сприяння соціально-економічному розвитку району шляхом упровадження сучасних та перспективних

інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності району
1 . Показники затрат

обсяг видатків тис.грн розрахунок 74,0 - 74,0

2 Показники продукту

кількість заходів од. розрахунок 1 - 1

кількість працівників охвачених 
заходами осіб розрахунок 142 - 142

3 Показники ефективності

середні витрати на проведення одного 
заходу тис. грн розрахунок 74,0 - 74,0

IV. Створення умов для гарантованого рівня захисту населення і територій району від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру, зменшення ризику їх виникнення. Створення нормальних умов для 

ефективного використання сил цивільного захситу району, для їх матеріального-технічного забезпечення

1 . Показники затрат

обсяг видатків тис.грн розрахунок 21,5 - 21,5

\
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2 Показники продукту
кількість заходів од. розрахунок 1 - 1
кількість працівників осіб розрахунок 142 - 142

3 Показники ефективності

середні витрати на проведення одного 
заходу тис. грн розрахунок 21,5 - 21,5

V. Поповнення заздалегідь матеріально-технічними цінностями та засобами місцевого матеріального резерву
• • о І одля запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

1 Показники затрат

обсяг видатків тис.грн розрахунок - - -

2 Показники продукту

кількість заходів од. розрахунок - - -

кількість працівників осіб розрахунок - - -

3 Показники ефективності

середні витрати на проведення одного 
заходу тис.грн розрахунок - - -

VI. Вирішення пріоритетних завдань щодо забезпечення гарантованої збереженності у Чугуївському районі 
документів Національного архівного фонду, забезпечення подальшого розвитку архівної справи,

задоволення соціальних потреб громадян

І. Показники затрат

обсяг видатків тис.грн розрахунок 0,7 - 0,7

2 Показники продукту

кількість заходів од. розрахунок 1 - 1
\



10

кількість працівників охвачених 
заходами осіб розрахунок 142 - 142

3 Показники ефективності
середні витрати на проведення одного 
заходу тис. грн розрахунок - - -

Всього: 352,7 - 352,7

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Інвестиційний 
проект 
(програма) 1
Надходження 
із бюджету
Інші джерела 
фінансування 
(за видами)

X X X

Ч,
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Код Найменування
джерел

надходжень

Касові видатки станом на 
0 1  січня звітного періоду План звітного періоду

Пре
реаі

)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

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:
Начальник фінансового управління 
районної державної адміністрації Т.М. БУРЕИКО



1. 02
(КПКВК МБ)

2 . 0210000
(КПКВК МБ)

3- 0218400
(КПКВК МБ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
районної державної адміністрації

і наказ фінансового управління 
районної державної адміністрації

^Го

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області 
(найменування головного розпорядника)

Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області 
(найменування бюджетної програми)

Засоби масової інформації___________________________________
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  293,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  

160,0 тис. гривень та спеціального фонду -  133,0 тис. гривень.
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5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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 VII скликання від 20.12.2017 року «Про 

районний бюджет на 2018 рік» та додатки до нього».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності 

телебачення і радіомовлення, друкованих засобів масової інформації.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

(тис, грн)
№
з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 0218410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації



з

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань:
____________________________________________________________________________________________________________________________________ (тис, грн)

№
з/п кпквк КФКВК Завдання бюджетної програми загальний

фонд
спеціальний

фонд Разом

Фінансова підтримка засобів масової інформації
1 0218410 0830 Підтримка діяльності телебачення та 

виконання угод щодо висвітлення інформації 
про діяльність місцевих органів влади 
засобами телебачення

80,0 133,0 213,0

2 0218410 0830 Підтримка діяльності радіомовлення та 
виконання угод щодо висвітлення інформації 
про діяльність місцевих органів влади 
засобами радіомовлення

80,0 80,0

Усього: 160,0 133,0 293,0

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

№
з/п

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Рік
Показники загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих
органів влади засобами телебачення

1. Показники затрат

обсяг підтримки тис. грн звітність установ 80,0 133,0 213,0

кількість телекомпаній од. звітність установ 1 1 1

2 Показники продукту

обсяг телепродукту год. звітність установ 8448 - 8448
3 Показники ефективності

видатки на одиницю телепродукту грн/год. розрахунок 9,47 133,0 25,21

4 Показники якості

темп зростання обсягу 
телепродукту порівняно 3 
попереднім роком

% розрахунок

Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих
органів влади засобами радіомовлення

1. Показники затрат

обсяг підтримки тис. грн звітність установ 80,0 80,0

кількість радіостанцій од. звітність установ 1 1

ч
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2 Показники продукту
обсяг радіомовлення год. звітність установ 26 26

3 Показники ефективності

видатки на одиницю радіомовлення грн/год розрахунок 3076,92 3076,92
4 Показники якості

темп зростання обсягу 
телепродукту порівняно 3 
попереднім роком

% розрахунок

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

Код
Найменування

джерел
надходжень

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План звітного періоду

Пре
реаі

5ГНОЗ 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 1 2

Інвестиційний 
проект 
(програма) 1

Надходження 
із бюджету
Інші джерела 
фінансування 
(за видами)

X X X

. . .



Код Найменування
джерел

надходжень

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План звітного періоду

Пр(
реаі

)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

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:
Начальник фінансового управління 
районної державної адміністрації

М.М. ШОШИН


