
! ЗАТВЕРДЖЕНО
Нака^ Міністерства 
фінансів Україкп 
2(і.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий дою'мент
Тальнівська районна державна адміністрація Черкаської 
області

(найменування головного роетіорядншса коїігав місцевого Сяоджету) 

розпорядасешія Ма 1 від 03.01.18 

Фінасове управління Тальиівської РДА

(найменувашш місцевого фінансового органу) 

наказ№ 1-одвід 03.01.18

0200000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Тальнівська районна державна адміністрація

2.
(КПКВК МБ) 

0210000

(наймещ'вання головного розпорядника)
Тальнівська районна державна адміністрація

(КПКВК МБ) 

З 02Î4082

(найменч’вання відповідального виконавця) 
Інші культурно-освітні заклади та їаходи

(КПКВК МБ) (КФКВК)'
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигетвань- 30.0000 тис. гривень,у тощ- числі загального фонд\’-
5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;

(найменування бюдисєтної програми) 
30.0000 тис.гривень та спеціального фонд '̂- 0,00 тис. гривень

6. Мета бюджетної програми Інші заклади та заходи в галузі №шьтури і мистецтва
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

Ns/ii К1ЖВК КФКВК Назв« підпрограми

1 2 3 4

8. Обсяги фінанс^'вання бюджетної програіми у розрізі підпрограм та завдань
(тио.ірн.;

N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної 
програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

І 02М082 021 0214082 -Інші куль'іурно-освігні заклади та 
«ш»ди

30,0000 0,0000 30,0000



0214082

П ідіріаж а та розвиток куш. ,|іо-осБшгіх
заходш

Усього

9. Перелік регіональних цільових програм.

30,0000

30,0000

0,0000

0,0000

ЯКІ викотвдться у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми 
підпрограми

та

Усього

К П К В К загальний фонд

10, Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

М з/п КП КВК

0214082

0214082

0214082

Назва показника

0214082 -Інигі к>'ЛЬтурно-осві гиі заюшди 
заходи

Підтримка та розвиток культурно-освітніх 
заходів

Затрат
кількість установ________

кшькіс'іь культутею-оевітніх заходів
вш рати зш'ального фонду на забезпечення 

діяльності ІШШ1Х культурно-осві'шіх заходів

Продук-гу
кздькість заходів

оосда- видатків на проведения кулыурно- 
освггшх заходів за рахутюк коїшів місцевих 
________________бюджетів

Ефекгивності
середні вш рати на проведення одного заходу

____________ Якості________
динаміка збільшеня кількосгі заходів у 

іиановом}-' періоді відповідаю до фактичного 
показника попереднього періоду

Одиниця
виміру

од.
од.

тис.грн.

од.
'шс.грн.

грн.

од.

II, Джерела фінанстаання іивестщійшх п[Х)еетів у розрізі підпрограм^

спеціальний фонд

Джерело інформації

звіт
звіт

30,0000

30,0000

(тис.гізн.)

разом

0,00

Значення показника

1,00
15,00

2,00

15,00

30,00

2,00

1.00

(тис.ірн.)



Н ай м ети ан н я  джерел надходжень

Усього

КІЖ В К

І | і  в н д а їи і станом на~ 
1 ЧІЧНЯ звітного періоді'

загальний
фонд

“'Сїіецігшьний
фонд разом

б

0,00

г
План видатків звітного періоду

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

0,00

П рогноз видатків до  кінця решіізації 

інвестиційного проект)'^

загальний
фонд

10

Прогноз видалсш до кінця реалізації ішестаційного проекту зазначається '

спеціальний
фонд

11

разом

12
0,00

Пояснення, що 
характериз^тоть джерела 

фінансування

13

І з розошжою за рокам .

■Перший заст '̂пник голови райдержадміністрації 

ПОГОДЖЕНО:

Заст}'пник начальника фінансового управління, начальник відділ\' 
по кашуваншо бюджет '̂ та фінансування установ бюджетної сфери

В. Гречка
(ііидгас)

(ініціали і пріівіїще)

Ї.Баліса

(іщаіис)
(ініціали і гфізйшцс)


