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ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної держ авної адм ін істрац ії -  

керівника районної в ійськово-цивільної адм ін істрації

« (МС/Г-ОМ 2018 р. Попасна № /6  /С

Про затвердження паспорта 
бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до статей 6,17,41 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статті 20 Бюджетного кодексу України, правил складання 
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, 
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 
836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 року за № 
1104/25881, розпорядження голови районної державної адміністрації -  
керівника районної військово-цивільної адміністрації від 14.02.2018 №101 «Про 
внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації-керівника 
військово-цивільної адміністрації від 21.12.2017. № 715 «Про районний бюджет 
на 2018 рік»:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік Попаснянської 
районної державної адміністрації за КПКВ МБ 0210180 «Інша діяльність у 
сфері державного управління», що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної державної 
адміністрації -  керівник районе 
військово-цивільної адміністра С.В. ШАКУН



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
голови Попаснянської районної державної адміністрації 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
2018 р. №

Наказ
Управління фінансів Попаснянської райдержадміністрації 

(найменування місцевого фінансового органу)

2 /  ср-ч о  _ 2018 р. № <-г£

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

0200000 
(КПКВК МБ)

0210000
(КПКВК МБ)

0210180
(КПКВК МБ)

Попаснянська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування головного розпорядника)

Попаснянська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування відповідального виконавця)

Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  63,564тис. гривень, у тому числі загального фонду -  63,564 
тис. гривень та спеціального фонду —____________тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України ( Закон України від 28.06.1996р № 254 к/96-ВР)

■ -------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -  - _____ І І І '



Бюджетний кодекс України ( Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-УІ)
Закон України від 07.12.2017р. «Про державний бюджет України на 2018 рік
Розпорядження голови районної державної адміністрації-керівника районної військово-цивільної адміністрації від 

14.02.2018 № 101 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрацїї -керівника районної військово- 
цивільної адміністрації від 21.12.2017 № 715 «Про районний бюджет на 2018рік».

6. Мета бюджетної програми :
Впровадження системи відеоконференцзв’язку для поліпшення діяльності та взаємодії органів виконавчої влади.

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

№ з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми

- - - -

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

№
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання 

бюджетної програми2
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
1 0210180 0133 Підпрограма: - - -

Завдання:
Забезпечення системи 
відеоконференцзв’язку 63,564 63,564
Усього 63,564 63,564

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис, грн)

Назва регіональної цільової програми 
та підпрограми

КПКВК Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п кпквк Назва показника Одиниця

виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

0210180

Завдання: Забезпечення 
системи
відеоконференцзв’язку

1 Показники затрат:
Обсяг субвенції на 
впровадження системи 
відеоконференцзв ’язку

тис.грн План використання 63,564

2 Показники продукту:
Кількість
конференцзв’язків 3 
облдержадміністрацією

од. План заходів 24

3 Показники ефективності:
Середній розмір вартості 
одиниці інформації

грн. Розрахункові показники 2648,5

4 Показники якості: X
Динаміка кількості 
одиниць інформації

% 100

2
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис, грн)

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13



загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом фінансування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування (за видами) X X X

Інвестиційний проект 2

Усього

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 
підпрограми.

Пункт 11 ваг знюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Прогноз'Задатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
/У

Керівник апарату
(підпис) ґініпі

Попова В.Ю.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового
Управління фінансів райдержадміністрації



УПРАВЛІННЯ ФІНАНСІВ ІІОІІАСІІЯНСЬКОЇ РАЦДЕЗ'ЖАДМППСГРАЦП

Луганська область

“21 ” лютого 2018 у. № 49

НАКАЗ

Про затвердження паспорта 
бюджетної програми на 2018 рік

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, Правилами 
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх 
виконання, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 
2017 року № 836 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 
вересня 2017року за № 1103/25880, відповідно до розпорядження голови 
райдержадміністрації - керівника районної військово-цивільної адміністрації від 
21.12.2017року № 715 «Про районний бюджет на 2018 рік.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік Попаснянської 
районної державної адміністрації за КПКВ МБ 0210180 «Інша діяльність у сфері 
державного управління», що додається.

2. Контроль щодо виконання цього наказу покласти на заступника 
начальника-начальника бюджетного відділу Сумченко І.М.

Начальник управління Г.В.Карачевцева


