Фінансове управління
Вижницької районної
державної адміністрації

Відділ культури
Вижницької районної
державної адміністрації
НАКАЗ

№ 113/6?- 6^

5 грудня 2018 року

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2018 рік
Відповідно до рішення розпорядження Вижницької районної державної
адміністрації від 29.11.2018р. №393 «Про уточнення показників районного
бюджету на 2018 рік»", Правил складання паспортів бюджетних програм
місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом
Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №
1104/25881) у редакції наказу Міністерства фінансів України від ЗО вересня
2016 року №860), НАКАЗУЄМО:
Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік відділу культури
районної державної адміністрації за кодом програмної класифікації видатків
та кредитування місцевих бюджетів:
- 1017363 « Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», що
додається.

Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації

Начальник
Вижницької
адміністра

Додяк

Л. Кириляк

(

(

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України під 26.08.2014 р.
№836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури Вижницької РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого

ЬШ місРЬ » т
і наказ
Фінансове управління районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового овгану)

оє. à w/$J> №gT-ovb '

ПА СПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1.

1000000___________
(КПКВК МБ)

__________________________ Відділ культури Вижницької райдержадмініс грації_____________________________
(найменування головної» розпорядника)

2.

1010000___________
(КПКВК МБ)

__________________________ Відділ культури Вижницької райдержадміністрації_____________________________
(найменування відповідального виконавця)

З ____________ 1017363____________
(КПКВК МБ)

______ 0490______ Виконання інвестиційних проектів а рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(К Ф К В К )1

(найменування бюджетної програми)

«

4.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 450,00 тис.гривень, у тому числі загального фонду' - 0 гривень та спеціального фонду' -450,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної приграми:
1. Конституція України;
2. Бюджетний кодексУкраїни;
3. Закон України “Про Державний бюджет України 2018 року";
4. Наказ Міністерства фінансів У країш та Міністрества культури і туризму України 01.10.2010 N 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх
виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";
5. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836;
6. Рішення XIX сесії Вижницької районної ради VII скликання від 21.12.2017 р. № 150-19117 "Про районний бюджетна 2018 рік".
7. Розпорядження Кабінету' Міністрів У країш від 07.11.2018р. № 867-р.
8. Постанова Кабінету' Міністрів України від 20,03.2013р. № 175(зі змінами).
9. Розпорядження районної державної адміністрації від 29.11,2018р. № 393
6. Мета бюджетної програми:
Реалізація заходів щодо виконання інвестиційних проектів
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

с

ХЬ з/п

8.

ктквк

КФКВК

с

Назва підпрограми

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п

1

КПКВК

1017363

КФКВК

Підпрограма/завданая бюджетної програми

0490

В иконання інвестиційних проектів в рамках здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

100,00

100,00

100,00

100,00

250,00
450,00

250,00
450,00

Завдання
Придбання комшотерної техніки для бібліотечних закладів
Вижницького район)'
Розробка проектної документації на капітальний ремонт
приміщення Вижницького будинку народної творчості та дозвілля
Проведення капітального ремонту (заміна вікон) приміщення
Берегометської школи мистецтв
Усього:
9.

0,0«

Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

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

1

1.

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

2

3

4

5

6

1017363

затрат
тио.грн.

кошторисна
документація

250,00

будівлі

кошторисна
документація

1,0

тис. грн.

розрахунок

250,00

%

розрахунок

100

Вартість робіт згідно проектно-коштористної
документації

1

2.
1

3.

Кількість обсктів капітального ремонту'

1017363

1

4.

продукту

1017363

ефективності
Середні витрати на капітальний ремонт одного обєкта

1017363

1.

якості
Відсоток освоєння коштів

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програмі

Код
1

Найменування джерел
надходжень
2

Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду
заг. фонд
спец, фонд
разом
4
5
3

заг. фонд
6

План звітного періоде (рік)
спец, фонд
7

разом
8

Прогноз до кінця реалізації інвестиційного
спец, фонд
разом
11
10

заг. фонд
9

Інвестиційний проекті
(програма) 1

1

Виконання інвестиційних
проектів в рамках
здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку' окремих
територій

Інвестиційний
проект:Придбання
комгаотерної техніки для
бібліотечних закладів
Вижницького район}'
Інвестиційний
проект:Розробка
проектної документації на
капітальний ремонт
приміщення Вижницького
будинку народної
творчості та дозвілля

450,00

450,00

450,00

450,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

характеризують
джерела
12

£

Інвестиційний
проект: Проведення
капітального ремонту
(заміна вікон) приміщення
Берегометської школи
мистецтв
Надходження із
загального фонду
бюджету
Запозичення до місцевого
бюджету'
Інші доходи

X

X

250,00

250,00

250,00

250,00

450,00

450,00

450,00

450,00

X

X

X

X

X

На початок період,'

X

X

X

На кінець періоду

X

X

X

Інші джерела
фінансування (за видами)

X

X

X

Інвестиційний проект
(програма) 2
ВСЬОГО
1 Код >ункціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується дише у

X

X

X

■'V .
г

..............................

вип/Хф ;

' Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання

.

_

....

450,00
450,00
|^ р % 5}Ц'іре поділяється на підпрограми.
іих проектів

(програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту' зазначається з розбивкою за
Керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів

Додяк Н.М.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу

Кнри.іяк- ЛЛ.______
(підпис)

(ініціали та прізвище)

450,00

450.00

Субвенція 3
державного
бюджету

