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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ /  розпорядчий документ
Тальиівська районна державна адміністрація Черкаської
області

(иаймеи>'ваіцга головного розпорадника коппів місцевого бюджетл») 

розпорядження №35 від 27.02.18 

Фіпасове управлііши Тяльнівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу) '
ва їш  № 12-од від 27.02,18

ПАСПОРТ

. рами місцевої о бю джету на 2018 рік
Гільнівська раііош іа держ авна ачміністраш я Ч еркаської області

™ „ (найменування головного розпорядника)
і  альнш ська районна держ авна аіміністраідія Ч еркаської області

(найменуваиюї відаовідального виконавця) 
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю .

4. Обсяг б ю д ж ет я к  призначень/бюджетншс асигнувань- § 1 М 1 0  тис. гривень,у т о ш  числі ..ага.іьного фонд}^- 519.410
(наймеїл’вання бюджетної програми)

тис.гривень та спеціального фонд}-- ОДИ) тис. гривень

7. Підпрограми, спрямовані ш  досягашня мети, визначеної п а о ^ ^ м  б ю д ^ ^ ^   -------------------------  ------------------  ------ — -------------------------— -___________ _________

Н з/п
_

КПКВК КФКВК
Назва .підпроірами

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у  розрізі підпрограм та завдань

N  з/п КПКВК

2
0217693

0217693

КФКВК

7693

Підпрограма /  завдання бюджетної 
програми

0217693ІШИІ Зішідн, пов'язані з 
екошшічиои) дінльиістш.

Усього

загаїьний фонд

519.410

519.410

319,410

спеціальний фонд

0.0»

0,00

0,00

разом

319.410

519.410

519,410



• регіональних цільових програм, які виконуються у складі би; ))гаої програми

(тис.іри.)

Назва регіональної ідільової програми та 
підпрограми

1
Усього

кпквк загальний фонд ш еіііальш й фонд разом

0,00

10. Результативні показники бюджетної програмну розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника

З

Одиниця
виміру Джерело інформації Значення показника

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм*

Код НаІменувашм джерел надходжень

Усього

Сшо.грн.)

КП1ШК

Касові видатки станом на 
1 січш звітного леріод}'

заімьш іі
фонд

спеціальний
фонд разом

б
0,00

План видіітків звітного період}'

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

9
0,00~

Ирогаоз видатків до хсінвд реалізації 
інвестиційного проеіст}''’

загальний
фонд

10

сшціалший
фонд

1)

разом

ГІояоненші, що 
характериз\тоть джерела 

фінансування

 ̂Код функдюнапьиої іетасифікації видатків та кредиіуваиия бюджету і
•П ункти •.аповнюетко« тіт и. ' "  У випадку, шли бкзджетаа профаш не поділяєгьоя на підпрограми,
 ̂П уно .аповнюеіься ішьки затверджених у м.сцавому бюджеті ш дат«м а,,аннл  кредитів на реагазацоо «вести,Шиих проектів (програм)
Прогноз видатків до ииіш реалізації інвестиційного прсект>' зазначається з розбивкою та рогами.

Г олова райдержадміністрації 

ПОГОД>КЕНО:

Начальник фінансового управління

В.Клймеико
(підпис)

(ш щ іаа д і прізнище)

ШПпичйк

(підгш»


