УКРАЇНА
ВИЖ НИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
НАКАЗ
22.08.2018 р.

№ Ч Л 'О У

Про внесення змін та затвердження
у новій редакції паспорта
бюджетної програми на 2018 рік
Відповідно до рішення XIX сесія VII скликання районної ради від 21.12.2017 №
150-19/17 "Про затвердження 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 30 вересня 2016
року №860), рішення XXIII сесія VII скликання районної ради від 20.06.2018 № 5223/18 "Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік ", розпорядження
районної державної адміністрації від 10.08.2018 року №259 "Про уточнення
показників районного бюджету на 2018 рік " НАКАЗУЮ:
1.Внести зміни та затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програм на
2018 рік Вижницької районної державної адміністрації за кодами програмної
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:
КПКВК

0216080

“Реалізація державних та місцевих житлових програм”

що додається.
Заступник начальника начальник бюджетного відділу
Виконавець:
Начальник відділу бухгалтерського
обліку і звітності - головний бухгалтер
Погоджено:
Т.в.о. начальника відділу економічного аналізу
та соціального захисту

Н. Труфин

Н. Фочук

О.Кисилиця

ЗАТВЕРДЖЕНО
Р о зп о р ядж ен н я В иж ни цької р ай о н н о ї д ер ж ав н о ї
ад м ін істр ац ії
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

&ОІ&

_____________

наказ
Фінансового управління районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
0200000
(КПКВК МБ)
0210000

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
Вижннцька районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
Вижннцька районна державна адміністрація

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)
Реалізація державних та місцевих житлових програм

0216080

(КПКВК МБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)1
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних
537.9 тис. гривень,у тому числі загального фонду0 тис.гривень та спеціального фонду537.9 тис. гривень
асигнувань5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закони України від 07.12.2017 року №2246-УІІІ "Про Державний бюджет України на 2018 рік”,"Про місцеві державні
адміністрації ", постанова КМУ від 15.11.2017р. №877 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні,
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з
їх числа", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,
розпорядження Вижницької районної державної адміністрації від 10 серпня 2018 року №259 «Про уточнення показників районного бюджету на 2018 рік»
Ь. Мета бюджетної
Забезпечення житлом окримих категорій населення
гюогоами
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
N з/п

КП КВК

1

2

КФ КВК
3

4

1

0216083

0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітейсиріт, осіб з їх числа

Н азва підпрограм и

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)
N з/п к п к в к

КФКВК

1

2

3

1

0216083

0610

Підпрограма / завдання бюджетної програми

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

4

5

6

7

0,00

537,90

537,90

0,00

537,90

537,90

П ідп рограм а 1
З ав д ан н я .'Забезпечення придбання житла для
окремих категорій населення

У сього

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

і

2

3

4

5

0,00

0,00

0,00

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N з/п
1

кпквк

Назва показника

2
0216083

1
0216083

3

Одиниця
виміру
4

Джерело інформації

Значення показника

5

6

П роектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання ж итла та прим іщ ень дл я розвитку сімейних та інш их ф орм виховання, наближ ених до сімейних, та
забезпечення ж итлом дітей-сиріт, осіб з їх числа
Зав д ан н я 1. - Забезпечення придбання ж итла дл я окрем их категорій населення
затрат
Обсяг видатків

тис. гри.

кошторис на 2018 рік

537,90

П родукту

2
0216083
0216083

Кількість будинків , які планується придбати
площа житла,яке планується придбати

од.
м2

розпорядження районної
державної адмінстрації
розпорядження районної
державної адмінстрації

1,00
68,20

Е ф ективності

3
0216083

0216083

Середні витрати на придбання однієї квартири

тис. гри.

обсяг видатків/ кількість
будинків,які планується придбати

537,90

гри.

обсяг видатків/ площа ж итла,яке
планується придбати

7,89

динаміка** кількості придбаних будинків,порівняно з
минулим роком

%

розрах. показ.

100,00

динаміка**площі придбаних будинків,порівняно з
минулим роком

%

розрах. показ.

100,00

Середні витрати на забепечення діяльності одного
працівника центру соціальних служб для сім"ї,дітей та
молоді
Я кості

4
0216083

0216083

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм'

Код

Найменування джерел
надходжень

1

2

Касові видатки станом на
1 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

кпквк

3

загальний
фонд

спеціальний фонд

разом

4

5

6

Усього

загальний
фонд
спеціальний
7
8

разом
9
0,00

0,00

Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту3
загальний спеціальний
фонд
фонд
10

п

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатиав/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова районної
державної адміністрації

Р.1. Сенчук

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління районної
державної адміністрації

Л.І. Кириляк

(підпис)

(ініціалиі прізвище)

разом
12
0,00

Пояснення, що
характеризують джерела
фінансування
із

