
МІЛОВС ЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Н А К А З
Начальника управління

(23. 2А  : 2018 рік СМТ МІЛОВС № 0 ^ _  * О

Про затвердж ення паспорта 
бюдж ети ої програм и

Відповідно до статті 20 Бюджетного Кодексу України, наказу 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів» (зі змінами), рішення сесії М іловської районної ради від 22.12.2017 
№ 21/1 «Про районний бюджет на 2018 рік»,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік Фінансового 
управління М іловської районної державної адміністрації Луганської області за 
КПКВКМБ 3710180 «Інша діяльність у сфері державного управління», що 
додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



ЗАТВЕРДЖ ЕНО 
Наказ М іністерства 
фінансів України 
26.08.2014 № 8 3 6

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ фінансового управління Міловської районної 
державної адміністрації Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
Наказ фінансового управління Міловської районної 
державної адміністрації Луганської області
(найменування місцевого фінансового органу')

С 7Е  № О  ?  -  О

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.

3.

3700000
(КПКВК МБ)

3710000
(КПКВК МБ)

3710180 0133

Фінансове управління М іловської районної державної адміністрації Луганської області
(найменування головного розпорядника)

Ф інансове управління М іловської районної державної адміністрації Луганської області
(найменування відповідального виконавця)

Інш а діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми)(КПКВК МБ) КФКВК) 1

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  12,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  12,5 тис, 
гривень та спеціального фонду -  0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;
- наказ М іністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-

цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);
- рішення чергової двадцять першої сесії М іловської районної ради сьомого скликання від 22.12.2017 р. № 21/1

«Про районний бюджет на 2018 рік»;



- рішення чергової двадцять перш ої сесії М іловської районної ради сьомого скликання від 22.12.2017 р. № 21/13 
«Про затвердження Програми забезпечення функціонування інформаційно -  аналітичної системи моніторингу 
виконання місцевих бюджетів М іловського району на 2018 рік». 

6. М ета бюджетної програми: Забезпечення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району повною й 
достовірною інформацією підтримки процесів прийняття управлінських рішень.

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 програми “

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

1 2 о
J 4 5 6 7

1 3710180 0133
Забезпечення безперебійного функціонування розвитку інформатизації 
району, впровадження сучасних інформаційних технологій.

12,520 12,520

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
Програма забезпечення функціонування інформаційно -  аналітичної системи 
моніторингу виконання місцевих бюджетів М іловського району на 2018 рік

3710180 12,520 0,00 12,520

Усього 12,520 0,00 12,520

Ю. 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

1 3710180
Забезпечення безперебійного функціонування розвитку 
інформатизації району, впровадження сучасних



інформаційних технологій.
затрат

1 3710180 Обсяг видатків на оплату послуг відповідно до 
укладених договорів

Тис. грн. кошторис 12,520

продукту
1 3710180 Кількість укладених договорів Од.

жу рнал реєстрації 
договорів

5

ефективності
1 3710180 Середня вартість одного договору Тис.грн. розрахунок 2504

• . . 2
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм^

_________________________________  _̂______________________________________ (тис, грн)

Код 1 Іайменування джерел 
надходжень

к п к в к

Касові видатки станом па 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кіиня реалізації 

інвестиційного проекту'
1 Іояснення, що 

характеризують 
джерела 

фінансування
загальний

фонд
спеціальний

фонд разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

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

X X X

Усього

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

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

' Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками. «

j

Заступник начальника фінансового управління - начальник бюджетного відділу Р/> A .B .Орлов
(п ідпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління   ЛА.Дуднік
(ініціали та прізвище)


