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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий дою%«ент
Тальнівська районна державна адміністрація Черкаської
айдііїсті

(иайменувашш гояовиого розпорядника коштів місцевого бюджету) 

розпорядженш №37 від 28.02.18 
Фіиасове управління Тальнівської РДА

(на{|(менувашш місцевого фінансового орган>') 
наказ № 14-од від 28.02,18

ПАСПОРТ
бюджетної програми мівдевого бюджету на 2018 рік 

Тальнівська районна державна адміністрація Черкаської області

(наймешванші головного розпорядника) 
Тальнівська районна державна адміністрація Черкаської області

0320

(КФКВК)‘

(наймещ'вання відповідального виконавця) 
Організація рятування на водах

(КПКВК МБ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигш,'вань-

5. Підстави для виконання бюджетйої прогізами '
Рішення сесії Тальнівської районної ради від 23.02.2018 року №22-4/УП «Про внесення

(наймет'вання бюджетної програми)

2і902 тис. фивень,у to w  числі загального фонду- 7з902 тис.г|зивень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

змін до рішення районної ради від 21.12.2017 року № 20-12/VII «Про районний бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної пропздми .Забезпечення безпечних умов перебування т а в і^ т а н іо / наюдення н а т о д ^  об’єкта^
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

К1ЖВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансутання бюджетної гфограми розрізі підпрограм та завдань

(Tnc.qiH.)

Мз/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюдже'гної 
програми загальний фонд спеціальний фонд разо.м

1
1

2
oaisiao

3 4 5 6 7

2 0218120
■ * у»ріцциаі.ця ряітваїшя на волах

Заоешечвигш бечпечинх «ов ві,’аіоч{ікку 
______ насепешм на водіпіх об'єктах

7.902
7.902

________ 0,000 _____ _
0,000

7.902
7.902



,.il8120

0218120
0218120 - Організація рят* ум на водах

Забежечешві безпечгасч Аідпочишу 
_____ населешд на воших об'єктах

уін

Усього

7,902

7,902

7,902

0,000

0,000

0,000

9, Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

7,902

7,902

7,902

(тио.гри.)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми КПКВК загальний фонд спеціа.яьний фонд разо.м

1 2 3 4 5Програма організації рят̂ -вання .шодей иа водних 
об’єктах Черкаської області на 2014-2018 роки 

Усього
10. P e ^ V ТТТ,ТЯТИЙМІ nrwantvruittrx

0218120 7.902

7.902

0,00

0,00

7.902

7.902

Мз/п КПКВК
_

0218Ш

Назва показника

З
0218120 - Організація рятування на водах
Забезпечення безпечних умов відпочинк}' 

населення на водних об екгах
Затрат

кіігькісп-і шгажів та зон відпочишу
КІЛЬКІСТЬ ряту‘валї»н'шсів

__________Яіі:осїі______________
ЗШСШ'ШЯ рівня смертноиі на водах йа

ввщ^еїтх теріггоріях

Одишщя
виміру

од.
осіб

В1ДС.

Джерело інформації

статистична звітність

статистачна звітність

11. Джерела фіншстеання інвестиційних проектів у розрізі підпрограм^

Значення показника

5.00

0,00

(тио.пж.)

Код Наі!мен>’вання джерел надходжень

2
Усього

КПКВК

Касові видатки станом иа 
1 січня звітного періоду

загальним:
фонд

спеціальний
фонд разом

б
0,00

ІХтан видатісів звітного пеі^іоду

загальний
фонд

7

спеціальний
фонд разом

9
0,00

прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту’

згіг'альний
фонд

спеці аі0;>ний 
фонд разом

Пояснення, що 
характериз>тоть джерела 

фінансування

12

0,00

 ̂Код ф>нщоншіьної класифілсації вида«ів та іфедитування бкдаспу вказуегься липі, у випадку, коші бюджетна програма не подіжсгься на нідашо^аш 
з «новнюглься шіьки дш  затаердясених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію іішестиційиих гфоектів (програм).

Прогноз видап<ів до кііщя реачізащї інвестційного проект>' зазначається з розбивкою за рокамт

Г олова райдерж,адміністрації 

ПОГОДЖЕНО:

Начальн,ик фінансового управління:

Б.ІСшмеїіко
(підгшс) (ІНІЩІШН і прізвшце)

Н.іиішчак


