
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління агропромислового та економічного розвитку
Тальнівської районної державної адміністрації__________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету)

наказ від 22.01.2018р. № 1

Фінансове управління Тальнівської районної державної 
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу) 

наказ від 22.01.2017 р. № 4-од

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2400000__________ Управління агропромислового та економічного розвитку Тальнівської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2410000__________ Управління агропромислового та економічного розвитку Тальнівської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2417693__________ 0490_______Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 147,866 тис, гривень, у тому числі загального Фонду -  147.866

тис. гривень та спеціального фонду - _____ -_______ тис. гривень.

)



2

5. Підстави для виконання бюджетної програми Рішення районної ради № 20-12/УІІ від 21.12.2017 року «Про районний бюджет на 2018 
рік»

6. Мета бюджетної програми Проведення невідкладних заходів щодо забезпечення ефективного та надійного функціонування 
державних установ., організацій, які розміщені в адміністративних будинках спільної власності територіальних громад сіл і міста району, 
створення оптимальних умов для здійснення покладених на них державою повноважень.

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

№ з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми
- - - -

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань 
__________________________________________________________ _______________  (тис, грн)

№
з/п КПКВК КФКВ

к
Підпрограм а/завдання 
бюджетної програми 2

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
1 2417693 0490 Інші заходи, пов’язані 

з економічною 
діяльністю 
(Забезпечення оплати 
праці позаштатних 
працівників)

147,866 147,866

Усього 147,866 - 147,866

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми 
_______________________________ ___________ ________________ _______________  (тис, грн)

Назва регіональної цільової 
програми та підпрограми КПКВК Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом

1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1

) )



з

Підпрограма 2

Усього
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п кпквк Назва показника Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Значення
показника

1 2 3 4 5 6
Завдання

2417693 Інші заходи, пов’язані з економічною 
діяльністю

1 затрат
Обсяг видатків на обслуговування 
позаштатних працівників

тис.грн. Рішення сесії 147,866

2 продукту
Кількість позаштатних працівників осіб Внутрішній

облік
4

3 еф ективності
Середні витрати на одного позаштатного 
працівника

тис.грн. Внутрішній
облік

36,966

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис, грн)

Код Найменування джерел 
надходжень

кпкв
к

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту

Пояснення,
що

характеризуют 
ь джерела 

фінансування

загальн
ий

фонд

спеціальн 
ий фонд

разо
м

загальн
ий

фонд

спеціальн 
ий фонд

разо
м

загальн
ий

фонд

спеціальн 
ий фонд

разо
м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
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Код Найменування джерел 
надходжень

КПКВ
К

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення,
ІД О

характеризуют 
ь джерела 

фінансування

загальн 
ий

фонд

спеці альн 
ий фонд

разо
м

загальн
ий

фонд

спеціальн 
ий фонд

разо
м

загальн
ий

фонд

спеціальн 
ий фонд

разо
м

Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування (за 
видами)

X X X

. . .

Інвестиційний проект 2

Усього

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджет}' вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється 
на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів 
(програм).
о

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу и се су__
772™Г" Кл(підпис) (ініціали та прізвище)




