
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови районної державної адміністрації

*

f ] S  2018 р. м .С таробільськ №  Я Р

Про затвердження паспортів бюджетних програм районного бюджету на 
2018 рік по Старобільській районній державній адміністрації Луганської 
області

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, Правилами 
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх 
виконання, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 
26.08.2014 № 836 (зі змінами), відповідно до рішення Старобільської районної 
ради від 22.12.2017 № 24/33 «Про районний бюджет на 2018 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм районного бюджету на 
2018 рік по головному розпоряднику коштів Старобільській районній 
державній адміністрації Луганської області за кодом відомчої класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів 02 та КГЖВКМБ

0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

0212110 «Первинна медична допомога населенню»,

0212140 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я»,

0212150 «Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я»,

0213110 «Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту»,

0213130 «Реалізація державної політики у молодіжній сфері»,

0213140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення 
дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»,

0215040 «Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури»,

0215050 «Підтримка фізкультурно-спортивного руху»,

0215060 «Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту»,

0217370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 
розвитку територій»,

0217640 «Заходи з енергозбереження».



2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника



І
'ЗА ТВ ЕРД Ж ЕН О  
Н аказ М іністерства 
ф інансів У країни
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Розпорядження
Стапобілі.ська районна державна адміністрація Луганської області

{н.'шмемунаїшя головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
нід 05 02 2018 №  3 < Р  
наказ
Управління фінансів Старобільської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу) 

від 05 02.2018 №  З

ПАСПОРТ
бюджетної програми міщеного бюджету на 2018 рік

1 0200000 Старобільська районна державна адміністрація Луганської облас ті

2Г

(КПКВК МБ) 

0210000

(найменування головного розпорядника) 
Старобільська районна державна адміністрація Луганської області

3

(КПКВК МБ) 

0212010 0731

(найменування відповідального виконавця) 
Багагонрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(КПКВК МБ) (К Ф К В К )1 (найменування бю джетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 52595.736 тис. гринень.у тому числі загального фонду- 50230 тис.гривень та спеціального фонду- 2365.736 тис. гривень

5. Підстави для виконання бю джетної програми 
Конституція України від 28.06.1996 р. 254к/96-ВР із змінами; ь 
Бюджетний цодекс України від 08.07.2010 № 2456-17 -  VI із змінами; □
Закон України від 07.12.2017 2246-УІП «Про Державний бюджет України на 2018 рік»; □
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я від 05.10.2005 №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників
закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» із змінами; □
Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року N 283/437 ” Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я»
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Старобільської районної ради від 22.12.2017 № 24/33«Про районний бюджет на 2018 рік».Р________________________________________________________________________________ ^

Покращення якості надання медичної допомоги населенню міста Старобільськ, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на
6. Мета бю джетної програми охорону здоров’я, зміцнення матеріально - технічної бази комунальної установи «Старобільське районне територіальне медичне об’єднання».

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бю джетної програми

N з/п К П К В К К Ф К В К Н азв а  п ід п р о гр ам и

1 2 -3 4
*



г
8. Обсяги фінансування бю джетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п к п к в к К Ф К В К
П ідпрограма / завдання бюджетної 

програми
загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0212010 0731 Завдання 1 13071,51 2365,74 15437,25

Забезпечення надання населенню амбулаторно 
поліклінічної допомоги

13071,51 2365,74 15437,25

2 0212010 0731 Завдання 2 37158,49 0,00 37158,49

Забезпечення надання населенню стаціонарної 
медичної допомоги

37158,49 0,00 37158,49

Усього 50230,00 2365,74 52595,74

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 Д 4 5
Усього 0,00

10. Результативні показники бю джетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/н КПКВК Назва показника
Одиниця

виміру
Джерело інформації Значення показника

1 2 ■">Д 4 5 6

1 0212010 Завдання 1

Забезпечення надання населенню 
амбулаторно-поліклінічної допомоги

Затрат
кількість штатних одиниць од. Ш татний розпис 130,75

кількість установ од. План по мережі штатах і 
контингентах на 2018 рік

1,00

кількість ліжок у денних стаціонарах од. Звіт лікувально-профілактичного 
закладу

45,00

у т, ч. лікарів од. Ш татний розпис 44,00
Продукту

кількість ліж ко-днів у денних стаціонарах тис.од. Статистичні дані 15,30
кількість лікарських відвідувань (у 

поліклінічних відділеннях лікарень)
осіб Статистичні дані 205000,00

Ефективності
завантаженість ліжкового фонду у денних 

стаціонарах
днів Статистичні дані 340,00

Якості
рівень виявлення захворю вань на ранніх 

стадіях
відс. Статистичні дані 96,00



2 0212010 Завдання 2
Забезпечення надання населенню 
стаціонарної медичної допомоги

Затрат
кількість штатних одиниць од. Ш татний розпис 437,00

кількість л іж ок у звичайних стаціонарах од. 3 в і т л і ку вал ьн о-п роф  іл а кт и ч н о го 
закладу

235,00

у т. ч. лікарів од. Ш татний розпис 75,00
Продукту

кількість ліж ко-днів у звичайних стаціонарах тис.од. Статистичні дані 79,90

кількість пролікованих хворих у стаціонарі осіб Статистичні дані 8160,00
Ефективності

завантаженість ліж кового фонду у звичайних 
стаціонарах

днів Статистичні дані 340,00

середня тривалість лікування в стаціонарі 
одного хворого

днів Статистичні дані 8,90

Якості
зниження показника летальності відс. Статистичні дані 15,20

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень к п к в к

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

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту3 Пояснення, шо 

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 11 12 13
Усього 0,00 0,00 0,00

Код функціональної класифікації видатків та коеаитування бю дж ету вказується лише у випадку, коли бю дж етна пиоггам а не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бю дж еті видатків/надання кредитів на реалізацію  інвестиційних проектів (програм)

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

Голова Старобільської райдержадміністрації ________________

ПОГОДЖ ЕНО:
(підпис)

з А. 1. Гаркавий

Начальник управління фінансів Старобільської 
райдержадм і н істрапії

Л. В. Годунова

(ПІДПИС)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Старобільська районна державна адміністрація Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
від 05.02.2018 №  £ #  
наказ
Управління фінансів Старобільської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу) 

від 05.02.2018 №  З

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 0200000 Старобільська районна державна адміністрація Луганської області

2.

(КПКВК МБ) 

0210000

(найменування головного розпорядника) 
Старобільська районна державна адміністрація Луганської області

3

(КПКВК МБ) 

0212110

(найменування відповідального виконавця) 
Первинна медична допомога населенню

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 8161.9 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 8106.5 тис.гривень та спеціального фонду- 55.4 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” від 19.11.1992 № 2801-ХІІ;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17 -  VI із змінами;
Конституція ^країни від 28.06.1996 р. 254к/96-ВР із змінами;
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я від 05.10.2005 №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників
закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» із змінами;
Рішення Старобільської районної ради від 22.12.2017 № 24/33«Про районний бюджет на 2018 рік».___________________________________________________________________________________
6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення_________________________________________________________________________
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N  з/п К П К В К К Ф К В К Н азва підпрограми

1 2 3 4
1 2 1 2 Ш Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги



F
Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N  з/п к п к в к К Ф К В К
П ід п р о г р а м а  /  з а в д а н н я  б ю д ж е т н о ї 

п р о г р а м и
з а г а л ь н и й  ф о н д с п е ц іа л ь н и й  ф о н д р а зо м

1 2 3 4 5 6 7

1 212111 0725 Завдання 8106,50 55,40 8161,90

Забезпечення діагностування і виявлення 
захворювання на ранніх стадіях та надання 

пеовинної медичної допомоги
8106,50 55,40 8161,90

Усього 8106,50 55,40 8161,90

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
Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника Одиниця
виміру

Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
1 212111 Завданая

Забезпечення діагностування і виявлення 
захворю вання на ранніх стадіях та  надання 

н е п  вин м о ї  медичної ДОПОМОГИ

Затрат
Кількість установ од. Мережа розпорядника 1,00

Кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 201,25
Кількість ліжок од. Звіт лікувально-профілактичного 

закладу
35,00

П родукту
Кількість лікарських відвідувань тис.од. Статистичні дані 80,00

кількість відвідувань на дому тис.од. Статистичні дані 12,00
Ефективності

середня кількість відвідувань на одну штатну 
посаду лікаря

од. Розрахунок 5289,00

середня вартість одного відвідування грн. Розрахунок 1,20
Якості

динаміка рівня виявлення захворювань на 
ранніх стадіях

відс. Статистичні дані -21,50



г и
ї ї .  Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень кпквк

Касові видатки станом на 
1 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 11 12 13
Усього 0,00 0,00 0,00

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. 

Голова Старобільської райдержадміністрації 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Старобільської 
райдержадміністрації

А. І. Гаркавий

Л. В. Годунова

(підпис)



ЗА Т В Е РД Ж Е Н О  
Н аказ М іністерства 
ф інансів У країни
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖ ЕНО 
Розпорядження голови
Старобільська районна державна адміністрація Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 05.02.2018 №  3 #  

наказ
Управління фінансів Старобільської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу) 

від 05.02 2018 №  З

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

Старобільська районна державна адміністрація Луганської області

2.

(КПКВК МБ) 

0210000

(найменування головного розпорядника) 
Старобільська районна державна адміністрація Луганської області -

3

(КПКВК МБ) 

0212140

(найменування відповідального виконавця)
Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я

(КПКВК МБ) (К Ф К В К )1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 951,6 тис. гривень,) тому числі загального фонду- 951,6 тис.гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України від 28.06.1996 р. 254к/96-ВР із змінами; П 
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17 -  VI із змінами;П
Закон України від 07.12.2017 2246-УНІ «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;П 
Рішення Старобільської районної ради від 22.12.2017 № 24/33«Про районний бюджет на 2018 рік».
Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року N 283/437 ” Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» □
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" □
Закон України від 19.11.1992р. № 2801-ХН "Основи законодавства України про охорону здоров’я";__________________________________________________________________________________

Покращення якості надання медичної допомоги населенню міста Старобільськ, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на '
6. Мета бюджетної програми .

охорону здоров я, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих_______________________________________________________________________
7. П ідпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бю джетної програми

N  з/п К П К В К К Ф К В К Н а зв а  п ідп рограм и

1 2 3 4

1 0212144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

8. Обсяги фінансування бю джетної програми у розрізі підпрограм та завдань



V
N з/п к п к в к КФКВК

П ідпрограм а/ завдання бю джетної 
програми

загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 ">д 4 5 6 7
1 0212144 0763 Завдання 951,60 0,00 951,60

Забезпечення хвори х  на ц укровий діабет 
препаратами інсуліну

951,60 0,00 951,60

Усього 951.60 0.00 951.60
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бю джетної програми
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(ти с .гр н .)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми

КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5
Усього 0,00

10. Результативні показники бю джетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника Одиниця
виміру

Джерело інформації Значення показника

1 2
">д 4 5 6

0212144 0212144 - Централізовані заходи з л ікування 
хворих на цукровий та нецукровий діабет
Забезпечення хворих на цукровий діабет 

препаратами інсуліну - -

Затрат
видатки  на заб езп еч ен н я  м ед и к ам ен там и  

хв о р и х  на цукровий  д іа б ет

грн. Ф ін а н со в а  зв ітн ість , кош тори с 951.60

Продукту
к іл ьк ість  хвори х  на цукровий  д іа б ет , щ о 

заб езп еч у ю ть ся  преп аратам и  інсуліну

о сіб Д ан і м ед и ч н о го  обл іку 274,00

Ефективності
заб езп еч ен ість  хв о р и х  на цукровий  д іа б ет  

п реп аратам и  інсуліну
відс. Д ан і вн утр іш н ього  ан ал ізу 100.00

. . .  ”>
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

К од Н ай м ен у ван н я  д ж ер ел  н ад х о д ж ен ь К П К В К

К асові в и д атк и  стан о м  на 

1 с ічн я  зв ітн о го  п ер іоду 1 Ілан в и д атк ів  зв ітн о го  п ер іоду
П р о гн о з  в и д атк ів  д о  к ін ця р еал ізац ії 

ін вести ц ій н о го  п р о екту 3
П оясн ен н я , щ о 

х ар ак тер и зу ю ть  д ж ер ел а  
ф ін ан су ван н язагал ьн и й

ф о н д
сп ец іал ь н и й

ф о н д
разом

за гал ьн и й

ф он д

сп ец іал ь н и й
ф о н д

разом
загал ьн и й

ф о н д

сп ец іальн и й

ф о н д
разом

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

Усього 0,00 0,00 0,00
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бю джету вказується лиш е у випадку, коли бю джетна програма не поділяється на підпрограми.

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

’ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками. ^ __■

Голова Старобільської райдержадміністрації  ^ 7 '    А. І. Гаркавий
(п ідпис)

ПОГОДЖ ЕНО:

Начальник управління фінансів Старобільської     Л. В. Годунова
райдержадм і н істрації (п.дпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови
Старобільська районна державна адміністрація Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
від 05.02.2018 № З Р
наказ
Управління фінансів Старобіпьської райдержадміністрації 

(найменування місцевого фінансового органу) 

від 05.02.2018 № З

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 0200000 Старобільська районна державна адміністрація Луганської області

2.

(КПКВК МБ) 

0210000

(найменування головного розпорядника) 
Старобільська районна державна адміністрація Луганської області

3

(КПКВК МБ) 

0212150

(найменування відповідального виконавця)
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1577 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 1577 тис.гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України від 28.06.1996 р. 254к/96-ВР із змінами;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17 -  VI із змінами;
Закон України від 07.12.2017 2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
Рішення Старобільської районної ради від 22.12.2017 № 24/33«Про районний бюджет на 2018 рік».
Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року N 283/437 ” Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я»
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Закон України від 19.11.1992р. №  2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я"; _____________________________________________________________________
6. Мета бюджетної програми Забезпечення доступними ліками населення_____________
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N  з/п К П К В К К Ф К В К Н азва підпрограми

1 2 3 4
1 212152 763 Інші програми та заходи V сфері охорони здоров'я



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

N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної 
програми

загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7
1 212152 0763 Завдання 1577,00 0,00 1577,00

Забезпечення відшкодування вартості 
лікарських засобів для лікування окремих 

захвооювань
1577,00 0,00 1577,00

Усього 1577,00 0,00 1577,00

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
Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника Одиниця
ВИМІПУ

Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

212152 0212152 - Інш і програми та  заходи у сфері 
охорони здоров'я

Забезпечення відш кодування вартості 
л ікарських засобів для л ікування окремих 

захвоою вань
Затрат

видатки на забезпечення відшкодування 
лікарських засобів

гри. кошторис 1577,00

Продукту
кількість хворих, що потребують лікування осіб дані медичного обліку 100000,00

Ефективності
забезпеченість хворих лікарськими засобами відс. дані внутрішнього аналізу 100,00



РГі.д. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
1 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 11 12 13
Усього 0,00 0,00 0,00

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).

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

Голова Старобільської райдержадміністрації А. І. Гаркавий

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Старобільської ^  Л. В. Годунова
райдержадміністрації

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Старобільська районна державна адміністрація Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
від 05.02.2018 № 38  

наказ
Управління фінансів Старобільської районної державної
адміністрації____________________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)

від 05.02.2018 №  З

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 0200000 Старобільська районна державна адміністрація Луганської області

2.

(КПКВК МБ) 

0210000

(найменування головного розпорядника) 
Старобільська районна державна адміністрація Луганської області

3

(КПКВК МБ) 

0213110

(найменування відповідального виконавця)
Заклади і заходи з питань дітей та їх  соціального захисту

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 17 тис. гривень,у тому числі загального фонду- Г7 тис.гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР із змінами;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів» із змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів і типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805 «Про затвердження основних підходів до впровадження 
програмно-цільового методускладання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 02.12.2014 №1194,
Розпорядження Кабінету міністрів України від 08.02.2017 «Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними 
фінансами на 2017-2020 роки»,
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 
від 20.09.2017 №793»,
Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 №608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки 
ефективності бюджетних програм», зі змінами від 12.01.2012 №13,
Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24.01.1995 № 20/95-ВР із змінами;
Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-111 із змінами,
Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 №2402-111 зі змінами,
Рішення сесії Старобільської районної ради №15/3 від 23.12.2016 «Про затвердження Програми подолання дитячої безпритульності та



бездоглядності і здійснення соціального захисту дітей, які опинились у складних життєвих обставинах на 2017 -  2020 роки 
Рішення сесії Старобільської районної ради від 22.12.2017 №24/33 «Про районний бюджет на 2018 рік»________________________
6. Мета бюджетної програми: подолання дитячої безпритульності та бездоглядності і здійснення соціального захисту дітей, які
опинились у складних життєвих обставинах протягом 2017 — 2020 років.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N  з/п К П К В К КФ КВК Назва підпрограми

1 2 3 4
1 0213112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

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

N з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми
загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0213112 1040 Підпрограма. Заходи держ авної політики з 
питань дітей та  їх соціального захисту

17,00 0,00 17,00

Завдання: створення умов для забезпечення 
прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в 

сім'ях, які неспроможні або не бажають 
виконувати виховні функції

17,00 0,00 17,00

Усього 17,00 0,00 17,00

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
Районна «Програма подолання дитячої безпритульності 
та бездоглядності і здійснення соціального захисту дітей, 
які опинились в складних життєвих обставинах, на 2017- 
2020 гюки»

0213112 17,0 17,0

Усього 17,0 17,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника Одиниця
виміру

Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

1 0213112
Підпрограма. Заходи держ авної політики з 

питань дітей та  їх соціального захисту



1.1

Завдання: створення умов для забезпечення 
прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в 

сім'ях, які неспроможні або не бажають 
виконувати виховні функції

1.2 Показники затрат
Кількість спеціалістів, залучених до заходів осіб Штатний розпис на 2018 рік 5

1.3 Показники продукту

Кількість заходів од. Календарний план заходів на2018 
пік

23

1.4 Показники ефективності
Середні витрати на один захід тис.грн. Розрахунково 0,74

1.5 Показники якості

Динаміка кількості проведених заходів %
Аналітичний звіт за 2017 рік, 

календарній план заходів на 2018 
пік

100

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

К од Н айменування дж ерел надходжень КПКВК

Касові видатки  станом  на 
1 січня звітного періоду П лан видатків звітного періоду

П рогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту3 П ояснення, що 
характеризую ть дж ерела 

ф інансуваннязагальний
фонд

спеціальний
ф онд

разом
загальний

фонд
спеціальний

ф онд
разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

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

Усього 0,00 0,00 0,00

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).

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

Голова Старобільської районної державної адміністрації Луганської 
області

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Старобільської районної державної 
адміністрації

(підпис)

А.І.Гаркавий
(підпис) (ініціали і прізвище)

________   Л.В.Годунова
(підпис) (ініціали і прізвище)



\
ЗА Т В Е РД Ж Е Н О
Р озпорядж енн я
Старобільська районна державна адміністрація Луганської

_обл<юті=_____________________________________________________
(найм енування головного  розпорядника кош тів м ісцевого бю дж ету) 

від 05.02.2018 № 38 

наказ
Управління фінансів Старобільської районної державної 
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу) 

від 05.02.2018 №  З

П А С П О Р Т
бю джетної програм и місцевого бюджету на 2018 рік

1 0200000 С таробільська районна держ авна адм іністрація Л угансько ї області

2.

(К П К В К  М Б) 

0210000

(найм енування головного розпорядника) 
С тароб ільська  районна держ авна адм іністрація Л у ган сько ї області

3

(К П К В К  М Б) 

0213130

(найм енування відповідального виконавця) 
Реалізац ія держ авної політики у молодіжній сфері

(К П К В К  М Б) (К Ф К В К )1 (найм енування бю дж етної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1159 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 1159 тис.гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

I .Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI ( зі змінами та доповненнями);

2. Закон України "Про державний бюджет на 2018 рік" від 07.12.2017 № 2246-VIII;

3. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами від 28.04.2017р. №472

4.Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ( зі змінами від 29.12.2017р. № 1181);

5.Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96, зі змінами);

6.Закон України "Про освіту " від 05.09.2017р. № 2145-19;

7.Закон України "Про позашкільну освіту'" від 22.06.2000р. №1841-111, зі змінами та доповненнями;

8. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових 
установ (Зі змінами та доповненнями)
9. Наказ Міністерства молоді та спорту’ України № 4408 від 24.11.2016 р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у 
молодіжній сфері"

10. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затвердженої Указом Президента України від 25.06.2013р. №344/2013.

II Рішення двадцять четвертої сесії сьомого скликання Старобільської районної ради від 22.12.2017 року № 24/26 «Про затвердження районної програми «Соціальний захист та підтримка сім'ї, дітей та молоді 
в Старобільському районі на 2018-2022 роки»
12.Рішення сесії Старобільської районної ради від 22.12.2017рік № 24/27 "Про затвердження Програми "Утримання дитячого юнацького клубу "Орля" та розвитку' змістовного дозвілля дітей та молоді V 
Старобільському районі" на 2018-2022 роки.

13.Рішення сесії Старобільської районної ради від 22.12.2017рік № 24/33 "Про районний бюджет на 2018рік"



Створення сприятливих умов політичних, соціальних, економічних, законодавчих, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення і 
їета бюджетної програми самореалізації молоді, розв’язання її загальних проблем,організація навчання і виховання дітей та молоді у позаурочний та поза навчальний час за місцем 

проживання.

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

N  з/п к п к в к КФКВК Н азва п ідпрограм и

1 2 3 4

1 0213131 1040 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програма «Молодь України»

2 0213132 1040 Утримання клу бів для підлітків за місцем проживання

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

N  з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми
загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

і 0213131 1040

Підпрограма 1. Здійснення заходів та 
реалізація проектів на виконання Державної 
цільової соціальної програма «Молодь 
України»

30.0 30.0

Завдання; проведення соціальних
заходів,спрямованих на підтримку сім’ї, дітей
та молоді

2 0213132 1040 Підпрограма 2,Утримання клубів для підлітків 
за місцем проживання

1129,0 1129,0

Завдання; забеспечення організації 
проведення навчальновиховної. 
інформаціонно-методичної, організаційно- 
масової, навчально- тренувальної та 
спортивної роботи з дітьми та молоддю у 
позаурочний та позанавчальний час

Усього
1159,0 1159,0

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
Районна програма "Соціальний захист та підтримка сім’ї, 
дітей та молоді в Старобільському районі" на 2018 -  
2022 роки

0213131 30.0 30.0

Програма "Утримання дитячого юнацького клубу "Орля" 
та розвитку змістовного дозвілля дітей та молоді у 
Старобільському районі"на 2018-2022 роки

0213132 1129,0 1129,0

Усього
1159,0 1159,0



Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

* N  з/п КПКВК Назва показника
Одиниця

виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

1 0213131

Підпрограма 1. Здійснення заходів та 
реалізація проектів на виконання Державної 
цільової соціальної програма «Молодь 
України»

1.1. Завдання

1.1.1.
1 Іроведсння соціальних заходів,спрямованих 
па підтримку сім 'ї, дітей та молоді

1.1.1. П оказники  затрат

1.1.і .1. Кількість спеціалістів,залучених до заходів осіб
Штатний розпис на 2018 рік.,ф. 1,2 

річного статистичного 
звіту, календарний план на 2018 р.

3

1.1.2. П оказники  продукту

1.1.2.1. Кількість заходів од. Календарний план на 2018 рік 31

1.1.3. П оказники ефективності

1.1.3.1. Середні витрати на один захід тис.грн. Розрахунковий 0,97

1.1.4. П оказники якості

1.1.4.1. Динаміка кількості населення району 
охопленого соціальними заходами %

Аналітичний звіт на 2017 рік 
(1820осіб), календарний план на 

2018 рік(2120 осіб)
11 7

1.1.4.2. Динаміки кількості проведених заходів %
Календарний план на 20 17р.(30 

зах.),2018 р (31 зах.)
103

1 0213132
Підпрограма 2. Утримання клубів для 
підлітків за місцем проживання

2.1 Завдання

2.1.1

Забеспечення організації проведення 
навчальновиховної, інформаціонно- 
методичної, організаційно-масової, навчально- 
тренувальної та спортивної роботи з дітьми та 
молоддю у позаурочний та позанавчальний 
час . -

2.1.1 П оказники  затрат

2.1.1.1 Кількість установ од Звітність 1

2.1.2 П оказники  продукту

2.1.2.1 Кількість д ітей , які отримують позашкільну 
освіту осіб Звітність установ 393

2.1.3 П оказники  еф ективності

2.1.3.1 Витрати на одну дитину.що займається в 
клубі

тис.грн. Розрахункові 2,87

2.1.3.2 С ереда витрати на утримання клубу тис.грн. Кошторис на 2018 рік 1129,00

2.1.4 П оказники  якості

2.І.4.1
Динаміка кількості підлітків, які займаються в 
клубі

% Звітність установи 105



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

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

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

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту'3 Пояснення, шо 

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 11 12 13
Усього 0,00 0,00 0,00

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

Голова Старобільської районної державної адміністрації 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Старобільської районної 
державної адміністрації

А.І.Гаркавий

Л.В.Годунова
(ініціали і прізвищ е)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Старобільська районна державна а гтміністраиія Луганської 

області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бю джету)

від 05.02.2018 №>38 
наказ
Управління фінансів Старобільської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

05.02.2018 № З

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 0200000 Старобільська районна державна адміністрація Луганської області

2.

(КПКВК МБ) 

0210000

(найменування головного розпорядника) 
Старобільська районна державна адміністрація Луганської області

3

(КПКВК МБ) 

0213140

(найменування відповідального виконавця)
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 

1040 коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 198.8 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 198.8 тис.гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. П ідстави для виконання бю дж етної прог рами

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96, зі змінами),Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-УІ ( зі змінами та доповненнями), Закон України «Про 
оздоровлення та відпочинок дітей»,Рішення двадцять четвертої сесії сьомого скликання районної ради від 22.12.2017р_М>24/33"Про районний бюджет на 2018 рік"_________
6. Мета бюджетної програми Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки_______________________________________
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4

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

N з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма /  завдання бюджетної 

програми
загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0213140 1040 Завдання 198,80 0,00 198,80

Організація оздоровлення та забезпечення 
відпочинком дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтоимки
198,80 0,00 198,80

Усього 198,80 0,00 198,80

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 оздоровлення та відпочинку дітей 
Стаообільського району на 2017 - 2021 роки

0213140 198,80 0,00 198,80

Усього 198,80 0,00. 198,80

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N  з/п К П К В К Н азва показника
О диниця

ВИМІРУ
Д ж ер ел о  інф орм ації Значення показника

1 2 3 4 5 6

1 0213140 Завдання

Організація оздоровлення та забезпечення 
відпочинком дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтвимки
Показники продукту

кількість дітей, яким надані послуги з 
оздоровлення

осіб Розрахунок 52

Показники ефективності
середні витрати на оздоровлення однієї 

дитини
тис.грн. Розрахунок 3,823.

Показники якості
динаміка кількості дітей, охоплених заходами
з оздоровлення, порівняно з минулим роком

відс. Розрахунок
104

11.. Джерела фіїїаіісувашія інвестиційних пооектів у РозвЬІпідпрогоам2   . .. .....
(тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
1 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 б 7 8 9 10 11 12 13
Усього 0,00 0,00 0,00

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).

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

Голова Старобільської районної державної адміністрації 
Луганської області

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Старобільської районної 
державної адміністрації    Л.В.Годунова

А.І.Гаркавий
(підпис)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Старобільська районна державна адміністрація Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
05.02.2018 №  ____________________________

наказ
Управління фінансів Старобільської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

05.02.2018 №  З

1 0200000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

Старобільська районна державна адміністрація Луганської області

2.

(КПКВК МБ) 

0210000

(найменування головного розпорядника) 
Старобільська районна державна адміністрація Луганської області

3

(КПКВК МБ) 

0215040

(найменування відповідального виконавця) 
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 815 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 815 тис.гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР із змінами;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ із змінами;
Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 38087-ХХІІ із змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами; 
Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і типової 
програмної класифікації' видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами;
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року N 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 
місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»;
Рішення Старобільської районної ради від 22.12.2017 № 24/33 «Про районний бюджет на 2018 рік»

6 Мета бюджетної п ог ами Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-
ета юджетної програми спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів______________________________________________

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

N з/п КПКВК КФКВК Н азва підпрограми

1 2 3 4 *

1 0215041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд



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

N  з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми
загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7
1 0215041 0810 Завдання 815,00 0,00 815,00

Утримання в належному стані існуючої мережі 
спортивних споруд комунальної форми 

власності та забезпечення їх ефективного 
функціонування для проведення спортивних 

заходів

815,00 0,00 815,00

Усього 815,00 0,00 815,00

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
Районна програма фінансової підтримки спортивних 
споруд Старобільського району на 2016 - 2019 роки

0215040 815,00 0,00 815,00

Усього 815,00 0,00 815,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника
Одиниця

виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
1 0215041 Завдання

Утримання в належному стані існуючої мережі 
спортивних споруд комунальної форми 

власності та забезпечення їх ефективного 
функціонування для проведення спортивних 

заходів
Затрат

кількість комунальних спортивних споруд, 
видатки на утримання яких здійснюються з 

бюджету, од.

од. Мережа розпорядників і 
одержувачів коштів місцевих 

бюджетів
1,00

кількість штатних працівників комунальних 
спортивних споруд, видатки на утримання 

яких здійснюються з бюджету, осіб.

осіб Штатний розпис

11,00

Продукту
кількість спортивних секцій, які проводять 

заняття на комунальних спортивних спорудах,
од.

од. Звітність установ
6,00



кількість одиниць, придбаного спортивного 
обладнання та інвентарю для комунальних 

СПОРТИВНИХ СПОРУД. од.

од. Звітність установ
8,00

Ефективності
середній розмір видатків з бюджету на 
утримання однієї спортивної споруди 

комунальної Форми власності. гт>н

грн. Розрахунковий показник
815000,00

середньомісячна заробітна плата одного 
працівника комунальних спортивних споруд, 
видатки на утримання яких здійснюються з 

бюджету. ГТ)Н

грн. Розрахунковий показник

4019,00

середня вартість одиниці придбаного 
спортивного обладнання та інвентарю для 

комунальних СПОРТИВНИХ СПОРУД, грн.

грн. Розрахунковий показник
7750,00

Якості
кількість комунальних спортивних споруд, 

технічний стан яких поліпшено у поточному 
РОЦІ. од.

од. Розрахунковий показник
1,00

рівень виконання робіт з капітального ремонту 
комунальних спортивних споруд на кінець

РОКУ. %

відс. Розрахунковий показник
50,00

динаміка кількості відвідувачів спортивних 
секцій, які проводять заняття на комунальних 
спортивних спорудах, порівняно з минулим 

РОКОМ. %

відс. Розрахунковий показник

10,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень К П КВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду П лан видатків звітного періоду

П рогноз видатків до  кінця реалізації 

інвестиційного проекту3 П ояснення, щ о

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 11 12 13
Усього 0,00 0,00 0,00

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 видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Голова Старобільської райдержадміністрації _____________

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Старобільської 
райдержадміністрації

(п ідпис)

Л. В. Годунова



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Старобільська районна державна адміністрація Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
05.02.2018 № 3 & _______________________

наказ
Управління фінансів Старобільської райдержадміністрації 

(найменування місцевого фінансового органу)
05.02.2018 №3

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 0200000 Старобільська районна державна адміністрація Луганської області

2.

(КПКВК МБ) 

0210000

(найменування головного розпорядника) 
Старобільська районна державна адміністрація Луганської області

3

(КПКВК МБ) 

0215050

(найменування відповідального виконавця) 
Підтримка фізкультурно-спортивного руху

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 239 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 239 тис.гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР із змінами;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №  2456-VI із змінами;
Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 38087-ХХІІ із змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №  836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами; 
Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і типової 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами;
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року N 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 
місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»;
Рішення Старобільської районної ради від 22.12.2017 № 24/33 «Про районний бюджет на 2018 рік»

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-
6. Мета бюджетної програми спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ і спорту в регіоні _____________________________________________________________________________________________________________
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N  з/п К П К В К К Ф К В К Н азва підпрограми

1 2 3 4
1 0215053 0810 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій Аізкультуоно-спортивної спрямованості



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

N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма /  завдання бюджетної 
програми

загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7
1 0215053 0810 Завдання 239,00 0,00 239,00

Організація фізкультурно-спортивної роботи 
серед сільського населення

239,00 0,00 239,00

Усього 239,00 0,00 239.00

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 розвитку фізичної культури та спорту на селі в 

Стагюбільському пайоні на 2016-2019 гюки
0215050 239,00 0,00 239,00

Усього 239.00 0.00 239.00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника О ди н и ц я

ви м іп у
Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
і 0215053 Завдання

Організація фізкультурно-спортивної 
роботи серед сільського населення

Затрат
кількість місцевих осередків (рад) 

всеукраїнських організацій фізкультурно- 
гпппгииппї г.ппямпиянпггі

од. Мережа
1,00

кількість штатних працівників місцевих 
осередків (рад) всеукраїнських організацій 

Фізкультуцно-спотивної спцямованості

осіб Мережа
3,00

Пиодукту
кількість заходів (організаційно- 

методологічних, спортивних, фізкультурно- 
масових), що проводяться місцевими 
осередками (радами) всеукраїнських 
організацій фізкультурно-спортивної 

спрямованості (у розрізі організацій), од.

од. Звітність установ

22,00

Ефективності
середній розмір фінансової підтримки з 

бюджету одному місцевому осередку (раді) 
всеукраїнських організацій фізкультурно- 

спортивної спрямованості (у розрізі 
---------------------- ппгацізаній^ пай-------------------

грн. Розрахунковий показник

239000,00



середньомісячна заробітна плата одного 
працівника місцевих осередків (рад) 

всеукраїнських організацій фізкультурно- 
спортивної спрямованості (у розрізі

грн. Розрахунковий показник

4589,00

Якості
динаміка кількості заходів (організаційно- 

методологічних, спортивних, фізкультурно- 
масових), що проводяться місцевими 
осередками (радами) всеукраїнських 
організацій фізкультурно-спортивної 
спрямованості (у розрізі організацій),

відс. Розрахунковий показник

9,00

11. Джеоела Фінансування інвестиційних ггооектів у оозоізі підпгюгоам2
(тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
1 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 11 12 13
Усього 0.00 0.00 0,00

Код функціональної класифікації випатків та кредитування бюджету вказується лише V випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 
г 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.

Голова Старобільської райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Старобільської 
райдержадміністрації

*>

(п ідпис)

А. І. Гаркавий

Л. В. Годунова

(підпис)



ЗА Т В Е РД Ж Е Н О  
Н аказ М іністерства 
ф інансів У країни
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Старобільська районна держ авна адміністрація Луганської області

0200000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
05.02.2018 № 

наказ
Управління фінансів Старобільської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)
05.02.2018 № 3

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

Старобільська районна державна адміністрація Луганської області

(К П К В К  МБ) (найменування головного розпорядника)

0210000 Старобільська районна державна адміністрація Луганської області

(К П К В К  МБ) (найменування відповідального виконавця)

0215060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

(КПКВК МК) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 108 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 108 тис.гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР із змінами;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами;
Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 38087-ХХІІ із змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і 
типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами;

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року N 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання 
іля місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»;
Рішення сесії Старобільської районної ради №15/11 від 23.12.2016 «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту в Старобільському районі на 2017-2020 р оки » ,, 

Рішення сесії Старобільської районної ради від 22.12.2017 р. № 24/33 «Про районний бюджет на 2018 рік»____________________________________________________________________________
5 Мета бюджетної програми Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

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

N  з /п К П К В К К Ф К В К Н а з в а  п ід п р о гр ам и

1 2 3 4
1 0215061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів ф ізичного здоров 'я  населення С порі для всіх ' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону



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

N з/п к п к в к КФКВК
П ідпрограма / завдання бюджетної 

програми
загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0215061 0810 Завдання 108,00 0,00 108,00

Організація фізкультурно-оздоровчої 
діяльності, проведення масових фізкультурно- 
оздоровчих і спортивних заходів, забезпечення 

участі спортсменів району у обласних та 
всеукраїнських змаганнях

108,00 0,00 108,00

Усього 108,00 0,00 108,00

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

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми

КПКВК загальний фонд спеціальний ф о н д р азо м

1 2 3 4 5
Програма розвитку фізичної культури і споріу в 

Старобільському районі на 2017-2020 роки
0215061 108,00 (1,00 108,00

Усього 108,00 0,00 108,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника
Одиниця

виміру
Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
1 0215061 Завдання

Організація фізкультурно-оздоровчої 
діяльності, проведення масових фізкультурно- 
оздоровчих і спортивних заходів, забезпечення 

участі спортсменів району у обласних та 
всеукраїнських змаганнях

Затрат
кількість фізкультурно-масових заходів (у 

розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 
' Спорт для всіх ', од.

од. Календарний план проведення 
масових фізкультурно-оздоровчих і 

спортивних заходів на 2018 рік
89,00

П родукту
кількість людино-днів проведення 

фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх 
видів), що проводяться ЦФЗН ' Спорт для 

всіх' , людино-лень

од. Розрахунковий показник

2180,00

Е фективності



V середні витрати на проведення одного 
ф ізкультурно-масового заходу (у розрізі їх 
видів), що проводяться ЦФ ЗН ' Спорт для 

всіх ', гон.

грн. Розрахунковий показник

215,00

середні витрати на один лю дино-день 
проведення фізкультурно-масових заходів (у 

розрізі їх видів), щ о проводяться ЦФ ЗН 
Спопт для всіх ' гпн

грн. Розрахунковий показни

50,00

Якості
динаміка кількості населення регіону 

(адміністративно-територіальних одиниць), 
охопленого фізкультурно-масовими заходами 
ЦФЗН Спорт для всіх', порівняно з минулим 

поком. %

відс. Звіт про хід виконанння 
календарного плану проведення 

масових фізкультурно - оздоровчих 
і спортивних заходів

58,40

динаміка кількості фізкультурно-масових 
заходів (у розрізі їх видів), проведених серед 

населення ЦФЗН Спорт для всіх', порівняно з 
минулим роком, %

відс. Звіт про хід виконанння 
календарного плану проведення 

масових фізкультурно - оздоровчих 
і спортивних заходів

91,70

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

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

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

Прогноз видатків до кінця реалізації
3інвестиційного проекту 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 11 12 13
Усього 0,00 0,00 0,00

^ С о д  функціональної класифікації видатків та  кредитування бю дж ету вказується лиш е у випадку, коли бю дж етна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

Г олова Старобільської райдержадміністрації _  А. І. Г аркавий
(підпис)

ПОГОДЖЕНО: ‘

Начальник управління фінансів Старобільської І Л. В. Годунова
райдержадміністрації ___________________ _____________________________

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Старобільської районної державної адміністрації Луганської області 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
« 05 » лю т ого  2018 р. № 

наказ
Управління фінансів Старобільської райдержадміністрації 

(найменування місцевого фінансового органу)

« 05  » лю т ого  2018 р. № 3 .

ПАСПОРТ
б ю д ж ет н о ї п р о гр а м и  м ісц ев о го  б ю д ж ет у  н а  2018  р ік

1. 0200000  Старобільська районна державна адміністрація Луганської області__________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000  Старобільська районна державна адміністрація Луганської області_________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217640 0470 Програма_______відшкодування_______частини_______суми_______кредиту_______на_______енергозберігаючі_______заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  _______ 200_______ тис. гривень, у тому числі загального фонду - _____ 200  тис, гривень
та спеціального фонду -  ,_____ ;______ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про енергозбереження», затверджений Верховною Радою України від 01 липня 1994 року № 74/94-ВР;
постанова Кабінету Міністрів України від 01 березня 2010 року №243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми

енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010—2015 роки» (зі 
змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2015 року № 231);

постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 року №1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та
енергозбереження (зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2015 року № 231);

постанова Кабінету Міністрів України від 01 березня 2016 року №589 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01 березня 2010 
року №243 і від 17 жовтня 2011 року №1056»;

Указ Президента України від 28.07.2008 № 679/2008 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від ЗО травня 2008 року «Про стан 
реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів»

*
6. Мета бюджетної програми Стимулювання населення до впровадження енергозберігаючих заходів шляхом часткового вігтітткодування частини с у м и  

кредиту з районного бюджету.



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

№ з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми

1 0217640 0470 Програма відшкодування частини суми кредиту на енергозберігаючі заходи
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

0217640 0470
Завдання 1
Сплата частини суми кредиту за надані фінансово-банківськими 
установами позики населенню на енергозберігаючі заходи

200,0 - 200,0

Усього 200,0 - 200,0

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього

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
0217640 Завдання 1

Здійснення відшкодування частини суми кредиту на енергозберігаючі заходи тис. грн. 200,0

1 затрат
Кількість домогосподарств у Старобільському районі, в яких необхідно 
провести заходи з енергозбереження од. Внутрішньо - управлінський облік 10 000

2 продукту
Кількість домогосподарств у Старобільському районі, в яких планується 
провести заходи з енергозбереження од. Внутрішньо - управлінський облік 200

3 ефективності
Середня сума відшкодувань на один об’єкт тис. грн. Внутрішньо - управлінський облік 1,0

4 якості
Відсоток мешканців, яким проведено відшкодування до загальної потреби % Внутрішньо - управлінський облік 2



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис, грн)

Код Найменування джерел 
надходжень к п к в к

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

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

загальни 
й фонд

спеціальни 
й фонд

разо
м

загальни 
й фонд

спеціальни 
й фонд

разо
м

загальни 
й фонд

спеціальни 
й фонд

разо
м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування 
(за видами) X X X

Інвестиційний проект 2

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).

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

Г олова райдержадміністрації
(підпис)

А.І.Г аркавий
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів 
Старобільської РДА

(підпис)
Л.В .Годунова
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26 . 08.2014  № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження
Старобільська районна державна адміністрація Луганської 
області
05.02.2018 №38 
наказ
Управління фінансів Старобільської районної державної 
адміністрації
05.02.2018 № З

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Старобільська районна державна адміністрація Луганської області____________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000_____ Старобільська районна державна адміністрація Луганської області___________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217370_____ 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій___________
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - ____ 410.64687 тис, гривень, у тому числі загального фонду -  0 тис. гривень та
сйеціального фонду -  410.64687 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Стратегія розвитку Старобільського району Луганської області на період до 2020 року «Нова 
Старобільщина 2020». рішення районної ради від 22.12.2017 № 24/33 «Про районний бюджет на 2018 рік»__________________________________

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації державної політики у сфері будівництва та регіонального розвитку

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

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
1 0217370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій



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

№
з/п КПКВК КФКВК

Підпрограма/завдання 
бюджетної програми2

Загальний
фонд

Спеціальн 
ий фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
Завдання 1

0217370 0490 Нерозподілені видатки за рахунок надходження коштів від погашення 
регконтракту 1996 року та бюджетної позички 1999 року 0 410,64687 410,64687

Усього 0 410,64687 410,64687
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

Регіональна цільова програма 1 - - - -
Підпрограма 1 - - - -
Підпрограма 2 - - -
Усього - - - -

10.1Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

і 2 3 4 5 6

Підпрограма
0217370 Завдання 1

Нерозподілені видатки за рахунок надходження коштів 
від погашення регконтракту 1996 року та бюджетної 
позички 1999 року

1 затрат
1

2 продукту
обсяг видатків грн. кошторис 410,64687

3 ефективності



. . . 211. 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 
фінансуваннязагальни 

й фонд
спеціальн 
ий фонд

разо
м

загальни 
й фонд

спеціальн 
ий фонд

разо
м

загальни 
й фонд

спеціальн 
ий фонд

разо
м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування (за видами) X X X

Інвестиційний проект 2

Усього

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

2 Пункт і 1 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова райдержадміністрації  А.І.Г АРКАВИИ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник управління фінансів 
Старобільської районної державної
адміністрації Л.В.Годунова

(підпис) (ініціали та прізвище)


