
ЗАІВЕРД'ЯчІ'.'ЙО 
іНакаї МІніогбрС'гаа 
фшансів УкраІНії 
36,08.2014 Хй 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий доетменг
Тадьиівська рзіщ ш а держлвиа адміністрація Черкаської 
області

(лаймеиування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

розпоряджеши №35 від 27.02.18 

Фівасове управління Тальнівсншї РДА

(нАїенуваїшя місяевоі'о фінансового орган\') 
наказ № 12-од від 27.02.18

1 0200000

(КПКВК МБ) 

2 . «2 10 0 0 0

І г а с в к м в Г
з 0217461

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

Тальнівська райо.ина державна адміністраці.я Черкаської області

(найменування головного розпорядника) 
Тальнівська районна державна адміністрація Черкаг.ької області

(наймею'вання відповдшіьного виконавця) 
Утримання та розвиток інфраструктури доріг

(КПКВК МБ) (КФКВК)*

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигщтзань- 493.50 тис. гривень,у тоад чис.аі загального фонд}'-
5. Підстави для виконання бюджетної програми

(наймену'вання бюджетної програми)

343,50 тис.гривень та спеціального фондч -

6. Мета бюджетної програми Покращення стану інфраструїт'ри автомобільних доріг
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, вшначеної паспортом бюджетної програми

150 тис. гривень

М.з/п КІЖВК КФКВ.К Назва підпрограми
1 2 3 4 ............... ......

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Мз/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завданю( бюджетної 
програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 Г 7
ї 021746Ї 0,00 0,00 0,00



)

г
\

«317461
------- --------------

0217461 - Утримаїшя ти роз»щок 
іифрасгругаури доріг »?■' 

Усього

343.50

343.50

150.00

150.00

493.50

493.50

9. Перелік регіональних цільових пробам, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми

1

Усього

к п к в к загальний фонд спеціальншї фонд

(тис.ірн.)

разом

0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпроірам 1 завдань

Мз/п КПКВК

2
Назва показника

З

Одишщя
виміру

4

Джерело інформації Значення показника

Утримання та радвиток іифряс'груюури 
доріг

Ексгоіуатаційне утримання доріг (посипка, 
розчистка)

договір на виконаєш  робіт

Затрат

обся- видатків на проведешія поточиого 
ремонту

вш'отовлення проеггаої докл'ментацй
Продукп'

ішоща шляхів, ш  яіак гшану’аъся провес™ 
ш то чи й  ремонт

К1ЛЬЮС1Ъ іціоекшісс документів

Ефективності
середня вартість 1 кв.м. поточного ремоїт*

Якості

тис.грн. дефектний акт

тисд’рн.

тис, км, кв. дефектний акт

тастрн.

тис.грн.

теші зростання від^іемошованої за рахунок 
поточного ремоіпл' площі вулично -дорожюї 

мережі дорівняно иопередгім роком

%

дефектний акт

дефектвий аи'

б

0,00

343,50

0,00

150,00

3,00

0,00

0,00



. Джерела фінансувашїя інвестихдійних п|юектів у розрізі підпрограм'^

Код Найменування джерел надходжень

(тис.грн.)

КПКВК

Касові видатки ставом на 
1 січня звітного періоду

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

План видатків звітного періоду

загальний
фонд

7

спеціальний
фонд разом

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проеиу^

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

Пояснення, що 
хараиеризують джерела 

фінансування

0,00 0,00

и  ™ ™  >' • коли бюджетна програма не п оди еться на шдгсроі-ра«.
 ̂П у т і  11 : м т ш » ,ш я  тільки д̂ ля затверджешк у м ісц ево ^  бюджеп видаткш/надашя креди ів  на реаяізщію ^естщ Ш н и х  проектів (іфограм). 
Прогноз витт до юнця реалізації ітестиціШ юго проекту зазначається з розбгазшо за рокаш і

Г олова рандержадміністрації 

ПОГОДЖЕНО;

Начальник фінансового управління

(пі;длмс)
В.Юпшешсо

Н.Шпичаїс

(пі

0,00

(ішішат і прззвшце)

(інішалиіпрЬмшіе)


