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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорадчий д о т іен т
Тмьнівська ряйоина державна адміністрація Черкаської
області

(найме!і\'Вішня головного розпорядника коштів місцевого бгодасету) 

розпорадженга №1 від 03.0!.18 
Фіігасове управління Та.чьнівської РДА

(найменуваїщя місцевого фінансового органу) 
наказ № 1 -од від 03.01.18

2.

0200000

(КПКВК МБ) 

0210000

(КПКВК МБ) 

0217461

ПАСПОРТ
бю.джегаої програми місцевого бюджету на 2018 рік 

Тальиівська районна державна адміністрація Черкаської області

(найменуванш головного розпорядника) 
Тальнівська районна державна адміністрація Черкаської області

(наймет'вання відповідального виконавця) 
Утримання та розвиток інфраструктури доріг

(КПКВК МБ) . (КФКВК)*

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигн^тзань- 190.00 тис. гривень,у тому числі загального фонд>'-
5. Підстави для виконання бюджетної програіми

(найменування бюджетної програми)

190,00 тис.гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

6. Мета бюджетної програми Поіфащення стащ-' інфраструкту'ри автомобільшк доріг
7, .Підпрограми, спрямовані на досягнення мсти, визначеної паспортом бюдяжтної програми

Мз/п КПКВК КФКВК Назва підпроірами
1 2 3 4 ................ .................... .

8. Обсяги фінансуванш бюджетної програми у розрізі ггідпрограм та завдань

Нз/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної 1 
програми загальний фонд спеціальнші фонд

(тис.грн.)

разом

1
т ~ ^

2
С)2!,т,1

3 4 5
сі,об

6
0.00

7
0,00



2 «217461 Ш і 0217461 - Утримання та роївиток 
іифраструкчури дорі|54;ї 190,00 0,00 190,0«

Усього 190,00 0,00 190,00

9. Перелік регіональних цільових профам, які вжон>тоться у складі бюджетної програми
(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5

Усього 0,00

10. Результативні показншш бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

Н з/п КПКВК Назва показника
ОдИЇШЦЯ

виміру
Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

«2174Й1 Утримання та розвиток інфраструктури 
доріг 0,00

Ексгшуатаційне уірішанш доріг (посилка, 
розчистка)

доі'овір на виконамнкя робіт
ш поіребою

Затрат

обсш' видатків на проведення поточного
рЄМОІГГ}'

тис.грн. дефекпіий акт
0,00

виї’отовлеиня проектної докуіментапії тис.грн. 0,00
ІІродукп'

шоіца ііпшхів, на іших шан>’єі,'ься провести 
ПОТОЧНІЙ ремонт

тис. км. кв. дефектїшй акт
0,00

КІЛЬКІСТЬ проеісгшк документів 'Шс.і’рн, 0,00
Ефекиюності

середаш вартість 1 кв.м, поточного ремонгу тис.грн. дефектний агг 0,00
Якості

т еш  чростаиня відремонтованої за рахтпок 
ШТО'ШОГО ремонт)-' площі вулшно -доронсної 

мережі порівняло 3 попереднім роком

% дефектшгії акт



11. Джерела фінансування інвестиційних щюектів у розрізі підпро^зам^

(тис.іри.)

Код Найменутзання джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатісів до кінця реалізації 

інвестиційного проеггу^’ Пояснення, що

І 2
Уеьоіо

3

загальний
фонд

4

спеціальний
фон,5

5

ра,зом

6
0,00

.загальний
фонд

7

спеціальний
фонд

8

разом

9
0,00

загальний
фонд

10

спеціальний
фоіад

11

разом

12
0,00

характеризують джерела 
фінансування

13

 ̂Код функціональної класифіїсащї видотів та кредигу'вашш бюджету вказується лише у випадау, коли бюдаетна програма не поділясться на пі дпроірами, 
 ̂Пушсг 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті вида псів/надагшя кредюів на реалізацію інвестиційіда пробите (проїрам). 
Прогноз видатків до кінця реадізації інвестиційіюго проекту зазначається з розбивкою за рокаші

Першиіі заступник голови раіідержадміністращї 

ПОГОДЖЕНО:

Засту'пник начальника фінансового управління, начальник в ід д іл у  

по ггаан\'ванню бюджету та фінансування )хтанов бюджетної сфери

В.Гречіса
<ПІДЇШС)

Т.Балка

(ПІЩйІй)

(ініі«а/а! і гфіївісис)

(шііаалп і


