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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ /  розпорядчий доюмеш-
Твльнівська районна державна адміністрація Черкаської 
області

(наймен^’ватшя головного рочгюрадника коштів місцевого бюджету) 

розпорядження №1 від 03.01.18 
Фіиасове управління Таїїьнівської РДА

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

(ШОШЮ

ПАСПОРТ
бищжетиої програми місцевоі'о бюджету на 2018 рік 

Тш'іьнівська районна державна іиміністраиія Черкаської області

2.

(КПКВКМБ)

0210000

(найменування головного розпорядника) 
Тальнівська районна держ авна адміністрація Ч еркаської області

(КПКВКМБ)

217693

(найменування відповідального виконавця) 
Інші заходи, пов'язаиі з економічною діяльністю .

(ЮЖВКМБ) (КФКВК)’

4. Обсяг бюдже-гаих призначень/бюджетних всигнувань- 439,250 тис. гривень,у тода числі загального фонг^--

и

(найменування бюджетної програми)

439.250 тис.гривень та спеціального фонду’- О'ОО тис. гривень

Проведення невідкладних заходів щодо забезпечення ефективного та надійного функціонування державних установ, організації^, які розміщені в адміністративних 
б Мета бюджетної програми будишіах спшьної власності територіальних громад сіт і міста району, створення оптимальних умов для здійснення покладених на них державою повноважень,

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

N з/п КГІКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4

8. Обсяги фінансування бюджетаої програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)

Н з/п к п к в к КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної 
програми

загальнет фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7
1 0217693 439,250 0,00 439,250

2 0217693 7693
0217693ІВШІ зазіоди, пов’язані з 

економічною ДІИЛЬЮСЇЮ. 439,250 0,00 439,250

Усїлго 439,250 0 ,(І 439,250



, перелік репональних цільових програм, які викон>’киъся у сгааді бю 'р о ї програми

(тас.грн.)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми

1
Усього

кпквк загальний фонд спеціальний фонд разом

0,00

10, Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і1 завдань

М з/п
-

КПКВК Назва показника Одиниця
виміру Джерело інформації Значеїшя показника

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм^

Код

Сшс.ірн.)

Шйменування джерел надходжень

2
Усього

К1ЖВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного період}'

загальний
фонд

спеціальний
4юнд

5

разом

0,00

План видатків звітного періоду

загальний
фонд

у

спешальвий
(}юнд разом

9
«,вв"

Пропюз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту’

загальшій
фонд

спеціальний
фонд

’ бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна „рс^ама не поділяється на о « .рэгрими
_ Пункт заповнюється пльки для затверджених у місцевому бюдхсеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проекту (щюграм).

Прогноз видатків до кшця ремізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник голови райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Зао'іупник начальника фінансового управління, начальнюс віддшу 
по плануванню бюджету та фінансування установ бюдокетної 
сфери

разом

12
0,«0

Пояснеш-ш, що 
характеризують джерела 

фінансування

13

В.Гречка
(підпис)

(ініціали і прізвище)

Т.Бшжа

ш
(ПІДПИС)


