
БІЛОВОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

05 березня 2018 р. смт.Біловодськ № 52

Про затвердження паспорта 
бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до вимог Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства 
фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (зі змінами), зареєстрованого 
у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, «Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів», рішення районної ради від 23 лютого 2018 року 
№ 25/2 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік Біловодської 
районної державної адміністрації Луганської області по КПКВКМБ 0210180 
« Інша діяльність у сфері державного управління», що додається.

2. Контроль за даним розпорядженням залишаю за собою.

Голови районної 
державної адміністрації А.С. ГРАЧОВ



БІЛОВОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСІВ 

БІЛОВОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Про затвердження паспорта 
бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до вимог Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства фінансів 
України від 26 серпня 2014 року № 836 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 «Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення 
районної ради від 23 лютого 2018 року № 25/2 «Про внесення змін до районного бюджету 
на 2018 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік, по головному розпоряднику 
Біловодської районної державної адміністрації по КПКВКМБ 0210180 «Інша діяльність у 
сфері державного управління», що додається.

2. Координацію роботи та контроль щодо виконання цього наказу залишаю за собою.

В.о начальника управління фінансів
Біловодської районної /
державної адміністрації Л ї/у '̂  Л- М. ЧУМАК

НАКАЗ

«0 ^у> І)І  2018 року смт Біловодськ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Біловодської районної державної 
адміністрації Луганської області від 05.03. 2018 року № 52

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
наказ Управління фінансів Біловодської районної державної 
адміністрації Луганської області від 05.03.2018року№ 9

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 
КПКВ МБ

2. 0210000 
КПКВ МБ

Біловодська районна державна адміністрація Луганської області 
(найменування головного розпорядника)

Біловодська районна державна адміністрація Луганської області 
(найменування відповідального виконавця)

3. 0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
КПКВ МБ КФКВК (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань 63,564 тис, грн..
у тому числі:
загального фонду 63.564 тис. грн.

спеціального фонду_____0____тис. грн.



5. Підстава для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України,Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 « Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів»,Закон України «Про місцеві державні адміністрації»,рішення сесії районної ради №25/2 
від 23.02.2018 року « Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»

6.Мета бюджетної програми 
Впровадження системи відеоконференцзв’язку.

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

№ з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми
- - - -

8. Обсяги фінансування бюджетної програми в розрізі завдань

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної 
програми

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1 0210180 0133 Впровадження
відеоконференцзв’язку

системи 63,564 - 63,564

Всього: 63,564 - 63,564

9.Перелік державних/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми

КПКВК Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

- - - - -

Всього:



10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п КПКВК Назва показників Одинця
виміру

Джерело інформації Значення
показників

Завдання

1
0210180

Впровадження системи 
відеоконференцзв ’язку

Затрат
1 Обсяг видатків тис.грн. Довідка про зміни до річного 

розпису бюджету на 2018 рік 
№ 29 від 23.02.2018 р

63,564

2
Продукту

1 Видатки на підключення безперебійної 
роботи відеоконференцзв’язку

тис.грн. Договір та акти виконаних 
робіт

1,920

2
Ефективності

1
Забезпечення якісного 
відеоконференцзв’язку

тис.грн. Договір,помісячні рахунки 61,644

2
Якості

1 Ефективність функціонування % 100 100%



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2 (тис. грн)

Код

Найменування
джерел

надходжень
КПКВК

1

Касові видатки станом на 01 
січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення,
що

характери
зують

джерела
фінансу

вання

загальний
фонд

спеціаль
ний фонд разом загальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом загальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

і п ....

. 1  . . . 1 ................

вііоі адміністрації

5/
сово-господарчого

забезпечення-головний бухгалтер

Голознии спеціаліст, в.о.начальника 
завліннй фінансів Бшоводської РДА

4ЫМ.

(підп:

А.С.Грачов 
(ініціали та прізвище)

І.В.М’якота

Л.М.Чумак 
(ініціали та прізвище)


