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ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

РЛ Чугуїв №

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм місцевого 
бюджету на 2017 рік

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, відповідно до 
рішення сесії Чугуївської районної ради від 23.12.2016 «Про районний бюджет 
на 2017 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 
«Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), наказу 
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/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для 
бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового 
методу» (зі змінами), керуючись статтями 6, 39 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації» затвердити паспорта бюджетних програм місцевого 
бюджету на 2017 рік районної державної адміністрації за КПКВК МБ:

0313110 «Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту» 
(додається);

0313140 «Реалізація державної політики у молодіжній сфері» (додається);
0314030 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші „мистецькі 

заклади та заходи» (додається);
0317210 «Підтримка засобів масової інформації» (додається);
0317420 «Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку 

території» (додається);
0315010 «Проведення спортивної роботи в регіоні» (додається);
0315030 «Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту» (додається);
0315060 «Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту» 

(додається);
0316130 «Забезпечення функціонування комбінатів комунальних 

підприємств, районних виробничих об’єднань та інших підприємств, установ та 
організацій житлово-комунального господарства» (додається).

Голова районної державної
адміністрації М.М. ШОШИН



ЗАТВЕРДЖЕНО

1.

2 .

3.

03
(КПКВК МБ)

0310000 
(КПКВК МБ)

0313110 
(КПКВК МБ)

Розпорядження голови 
районної державної адміністрації

і наказ фінансового управління 
районної державної адміністрації

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області 
(найменування головного розпорядника)

Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області 
(найменування бюджетної програми)

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту______
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  185,600 тис. гривень, у тому числі загального фонду — 
185,600 тис. гривень та спеціального фонду -  0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України;
Бюджетний кодекс України; ■ *
Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»;
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- 

цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
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рішення Чугуївської районної ради Харківської області XVII сесія VII скликання від 23.12.2016 року «Про 
районний бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення 
соціально-правового захисту дітей.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
(тис, грн)

№
з/п

КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 0313112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

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

№
з/п КПКВК КФКВК Завдання бюджетної програми загальний

фонд
спеціальний

фонд Разом

1 0313112 1040 Освітньо-виховні заходи 13,0 0,0 13,0
«Круглі столи», Дні правових знань, 
тренінги, вікторини, диспути, акції, 
конференції

1,0 1,0

Поздоровлення матерів-вихователів з 
прийомних сімей та дитячих будинків 
сімейного типу з нагоди Дня сім’ї та Дня 
Матері ^

5,0 5,0

Придбання подарунків для дітей із 
прийомних сімей, ДБСТ та дітей, які 
перебувають в центрах соціальної

7,0 7,0



з

реабілітації дітей до Дня захисту дітей, 
Дня Святого Миколая

2 0313112 1040 Науково-методичні заходи 0,4 0,0 0,4
Проведення семінарів-нарад з 
уповноваженими у справах 
неповнолітніх сільських та селищних рад

0,4 0,4

3 0313112 1040 Інформаційні заходи 2,0 2,0
Розробка та випуск методичної 
літератури 0,8 0,8

Придбання методичної літератури 1,2 1,2
4 0313112 1040 Заходи щодо соціального захисту дітей 170,2 0,0 170,2

Судовий збір 2,6 2,6
Придбання гігієнічних речей для дітей, 
які знаходяться у КЗОЗ «Чугуївська 
районна центральна лікарня ім.
М.І. Кононенка»

2,0 2,0

Оплата перебування дітей в 
Чугуївському центрі соціально- 
психологічної реабілітації дітей

165,6 165,6

Усього: 185,6 0,0 185,6

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
____________________________________________________       (тис, гри)

Назва регіональної програми та підпрограми КПКВ Загальний фонд Спеціальний фонд Всього:

Усього:
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№
з/п

. Результативні показники бюджетної 

Показники

і програми:

Одиниця
виміру

Джерело ----------------------
інформації загальний 

і фонд

Рік

спеціальний
фонд

(тис. грн)

разом

І. Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні
або не бажають виконувати виховні функції

1. Показники затрат
Кількість заходів проведених з 
питань дітей осіб звітність установ 149 149

2 Показники продукту

кількість дітей в районі осіб звітність установ 7904 7904

кількість дітей охоплених 
заходами, осіб осіб звітність установ 7904 7904

кількість дІтей-сиріт та дітей, 
позбавленого батьківського 
піклування, влаштованих у 
прийомні сім'ї та дитячі будинки 
сімейного типу, осіб

осіб звітність установ 117 117

3 Показники ефективності

середні витрати на проведення 
одного заходу грн розрахунок 1245,64 1245,64

середні витрати на одного учасника 
заходів

>
грн розрахунок 23,48 23,48

4 Показники якості
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динаміка кількості дітей, охоплених 
заходами, до кількості, що 
перебувають на обліку служби, %

% статистична
ЗВІТНІСТЬ

100 1 0 0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм):

(тис, грн)

Код Найменування
джерел

надходжень

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План звітного періоду

Прогноз до кінця 
реалізації проекту 

(програми)
Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

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

X X X

Інвестиційний 
проект 
(програма) 2
■ ■ .

УСЬОГО
4
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Примітка:
1. Паспорт відкоригували відповідно до галузі.
2. Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми потрібно відкоригувати відповідно до нормативних 

документів по галузі.

Голова районної державної 
адміністрації м.м. шошин
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації Т.М. БУРЕИКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

1.

2 .

3.

03
(КПКВК МБ)

0310000 
(КПКВК МБ)

0313140 
(КПКВК МБ)

Розпорядження голови 
районної державної адміністрації

'№ 6~6

і наказ фінансового управління 
районної державної адміністрації

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 20X7 рік

Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області 
(найменування головного розпорядника)

Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області 
(найменування бюджетної програми)

Реалізація державної політики у молодіжній сфері_______ _____
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  33.0 тис, гривень, у тому числі загального фонду -  33.0 
тис. гривень та спеціального фонду -  0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України;
Бюджетний кодекс України; »
Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»;
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- 

цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
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рішення Чугуївської районної ради Харківської області XVII сесія VII скликання від 23.12.2016 року «Про 
районний бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів щодо підготовки та призову громадян України на строкову військову службу, реалізація 
основних напрямків удосконалення допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, фінансове і 
матеріальне забезпечення заходів, що пов’язані з проведенням призову громадян району на строкову військову службу, 
мобілізаційну підготовку та мобілізацію у 2017 році.

7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№
з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 0313141 1040 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань:

(тис, грн)
№
з/п КПКВК КФКВК Завдання бюджетної програми загальний

фонд
спеціальний

фонд Разом

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
1 0313140 1040 Забезпечення призовної комісії, комісії з 

приписки юнаків до призовної дільниці, 
медичної комісії обліковими бланками, 
документацією для проведення приписки 
і призову

6,0 6,0

2 0313140 1040 Підготовка призовної дільниці до роботи 
з приписки юнаків, проведення призову 
на строкову військову службу,

2,5 2,5



з

забезпечення її господарчим майном та 
інструментарієм

3 0313140 1040 Закупівля паливно-мастильних 
матеріалів для розшуку та доставки 
призовників, військовозобов’язаних до 
призовної ДІЛЬНИЦІ

20,0 20,0

4 0313140 1040 Проведення роботи з патріотичного 
виховання, військово-професійної 
орієнтації допризовної молоді та 
призовників

4,5 4,5

Усього: 33,0 33,0

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

 _____ ____________ ________________ ^ | _̂____________ (тис, грн)

Назва регіональної програми та підпрограми кпкв Загальний фонд Спеціальний фонд Всього:

Усього:

10. Результативні показники бюджетної програми:

№
з/п

„  Одиниця Джерело -------------
Показники . .'Д  г ... чягятткттйвиміру інформації загальний

і фонд

Рік

спеціальний
фонд разом

І. Здійснення заходів щодо підготовки та призову громадян України на строкову військову службу

1. Показники затрат

Кількість заходів проведених з 
питань молоді од. розрахунок 28 28



4

2 Показники продукту

кількість учасників заходів з питань 
молоді осіб розрахунок 3200 3200

3 Показники ефективності

середні витрати на проведення 
одного заходу з питань молоді грн розрахунок 1178,6 1178,6

середні витрати на забезпечення 
участі в заходах з питань молоді 
одного учасника грн розрахунок 10,3 10,3

4 Показники якості

Збільшення кількості молоді, 
охопленої заходами з питань 
молоді, порівняно з минулим 
роком, %

% розрахунок 4 4

збільшення кількості молоді, 3 
якою проведено роботу 3 
профілактики негативних явищ у 
молодіжному середовищі та 
формування здорового способу 
життя, порівняно з минулим роком, 
%

% розрахунок 4 4



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм):

(тис, грн)

Код Найменування
джерел

надходжень

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План звітного періоду

Прогноз до кінця 
реалізації проекту 

(програми)
Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Інвестиційний 
проект 
(програма) 1

Надходження 
із бюджету

Інші джерела 
фінансування 
(за видами) X X X

.  .  .

Інвестиційний 
проект 
(програма) 2

.  * • V
УСЬОГО
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Примітка:
1. Паспорт відкоригували відповідно до галузі.
2. Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми потрібно від коригувати відповідно до нормативних 

документів по галузі.

Голова районної державної 
адміністрації м.м. шошин
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації Т.М. БУРЕИКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

1.

2 .

3.

03
(КПКВК МБ)

0310000 
(КПКВК МБ)

0314030 
(КПКВК МБ)

Розпорядження голови 
районної державної адміністрації

І наказ фінансового управління 
районної державної адміністрації

№

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області 
(найменування головного розпорядника)

Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області 
(найменування бюджетної програми)

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та Інші мистецькі заклади та заходи 
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  70.000 тис. гривень, у тому числі загального фонду
70.000 тис. гривень та спеціального фонду -  0,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»;
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наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

рішення Чугуївської районної ради Харківської області XVII сесія VII скликання від 23.12.2016 року «Про 
районний бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми

Організація і проведення районних заходів, відзначення пам’ятних дат, історичних подій, державних свят, ювілеїв 
підприємств, організацій, установ, вшанування трудових колективів, громадських організацій, окремих осіб, які досягли 
високого професійного рівня і значних успіхів у виробничій, державній, військовій, творчій, інших сферах діяльності; 
інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх виховання, розвиток та збагачення духовного 
потенціалу.

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

(тис, грн)
№
з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 0314030 0822 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заходи

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань:

(тис, грн)
№
з/п КПКВК КФКВК Завдання бюджетної програми загальний

фонд
спеціальний

фонд Разом

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заходи
1 0314030 0822 Забезпечити організацію і проведення 

районних заходів, відзначення пам'ятних 
дат, історичних подій, державних свят, 
ювілеїв підприємств, організацій,

70,0 70,0
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установ, вшанування трудових 
колективів, громадських організацій, 
окремих осіб, які досягли високого 
професійного рівня і значних успіхів у 
виробничій, державній, військовій, 
творчій, інших сферах діяльності; 
інформування і задоволення творчих 
потреб інтересів громадян, їх виховання, 
розвиток та збагачення духовного 
потенціалу
Усього: 70,0 70,0

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

(тис, грн)

Назва регіональної програми та підпрограми кпкв Загальний фонд Спеціальний фонд Всього:

Усього:

10. Результативні показники бюджетної програми:

{тис. грн)

№
з/п Показники

Рік
Одиниця Джерело |- і ... 
виміру інформації загальний спеціальний м

1 фонд фонд

І. Забезпечити організацію і проведення районних заходів, відзначення пам'ятних дат, історичних подій, 
державних свят, ювілеїв підприємств, організацій, установ, вшанування трудових колективів, громадських 

організацій, окремих осіб, які досягли високого професійного рівня і значних успіхів у виробничій, 
державній, військовій, творчій, інших сферах діяльності; інформування і задоволення творчих потреб 

інтересів громадян, їх виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу



1. Показники затрат

видатки загального фонду на 
проведення культурно-мистецьких 
заходів тис. грн звітність установ 70,0 70,0

2 Показники продукту

кількість осіб, які отримають 
грошову винагороду ос. розрахунок 46 46

кількість Історичних подій (свят) од. розрахунок 84 84

3 Показники ефективності
середні витрати на одну особу, яка 
отримала грошову винагороду грн розрахунок 121,95 121,95

середні витрати на нагородження 
однієї історичної події (свят) грн розрахунок 766,5 766,5

4 Показники якості

динаміка збільшення кількості осіб, 
які отримали грошову винагороду, 
порівняно з минулим роком,%

% розрахунок - -

динаміка збільшення кількості 
історичних подій (свят), порівняно 
з минулим роком,%

% розрахунок - -



11. Джерела фінансування Інвестиційних проектів (програм):

(тис, грн)
1
Код Найменування

джерел
надходжень

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План звітного періоду

Пр<
реаі

ЇГНОЗ до кінця 
іізації проекту 
'програми)

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Інвестиційний 
проект 
(програма) 1

Надходження 
із бюджету

Інші джерела 
фінансування 
(за видами) X X X

Інвестиційний 
проект 
(програма) 2

* 4 *

УСЬОГО V
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Примітка:
1. Паспорт відкоригували відповідно до галузі.
2. Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми потрібно відкоригувати відповідно до нормативних 

документів по галузі.

Голова районної державної 
адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації

М.М. шошин

Т.М. БУРЕИКО



Розпорядження голови 
районної державної адміністрації

і наказ фінансового управління 
районної державної адміністрації

Ш ї/іош о?

ЗАТВЕРДЖЕНО

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 03
(КПКВК МБ)

Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області 
(найменування головного розпорядника)

2 . 0310000
(КПКВК МБ)

Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області 
(найменування бюджетної програми)

3. 0317210
(КПКВК МБ)

Підтримка засобів масової інформації
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  288,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду -
288,0 тис. гривень та спеціального фонду -  0^0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України; >
Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»;
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- 

цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;



рішення Чугуївської районної ради Харківської області XVII сесія VII скликання від 23.12.2016 року «Про 
районний бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності 
телебачення і радіомовлення, друкованих засобів масової інформації.

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

2

(тис, грн)
№
з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 0317211 0830 Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення

2 0317212 0830 Підтримка періодичних видань (газет та журналів)

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

№
з/п КПКВК КФКВК Завдання бюджетної програми загальний

фонд
спеціальний

фонд Разом

Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення
1 0317211 0830 Підтримка діяльності телебачення та 

виконання угод щодо висвітлення інформації 
про діяльність місцевих органів влади 
засобами телебачення

72,0 72,0

2 0317211 0830 Підтримка діяльності радіомовлення та 
виконання угоддцодо висвітлення інформації 
про діяльність місцевих органів влади 
засобами радіомовлення

72,0 72,0
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Підтримка періодичних видань (газет та журналів)
3 0317212 0830 Підтримка діяльності періодичних видань та 

виконання угод щодо висвітлення інформації 
про діяльність місцевих органів влади 
засобами періодичних друкованих видань

144,0 144,0

Усього: 288,0 288,0

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
________________________________________     (тис, грн)

Назва регіональної програми та підпрограми кпкв Загальний фонд Спеціальний фонд Всього:

Усього:

10. Результативні показники бюджетної програми:
_________________________    (тис, грн)

№
з/п Показники Одиниця

виміру
Джерело

інформації

Рік

загальний
фонд

спеціальний, разом фонд

І. Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення

Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих
органів влади засобами телебачення

1. Показники затрат

обсяг підтримки тис. грн звітність установ 72,0 72,0

кількість телекомпаній ОД. звітність установ 1 1

2 Показники продукту
V

обсяг телепродукту год. звітність установ 8420 8420
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3 Показники ефективності

видатки на одиницю телепродукту грн/год. розрахунок 8,6 . 8,6
4 Показники якості

темп зростання обсягу 
телепродукту порівняно 3 
попереднім роком

% розрахунок

Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих
органів влади засобами радіомовлення

1. Показники затрат

обсяг підтримки тис. грн звітність установ 72,0 72,0

кількість радіостанцій од. звітність установ 1 1
2 Показники продукту

обсяг радіомовлення год. звітність установ 26 26

3 Показники ефективності

видатки на одиницю радіомовлення грн/год. розрахунок 2,8 2,8
4 Показники якості

темп зростання обсягу 
телепродукту порівняно 3 
попереднім роком

% розрахунок

II. Підтримка періодичних видань (газет та журналів)

Підтримка діяльності періодичних видань та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність
місцевих органів влади засобами періодичних друкованих видань

1 Показники затрат

обсяг підтримки тис. грн звітність установ 144,0 144,0



кількість установ од. звітність установ 1 1
2 Показники продукту

обсяг виданих періодичних 
друкованих видань всього, у тому 
числі газет, журналів, од.

од. за рік 
розрахунок 38412 38412

3 Показники ефективності

середні видатки на одиницю 
тиражу, всього, у тому числі газет, 
журналів, грн

грн розрахунок 3,8 3,8

4 Показники якості

темп зростання кількості тиражу 
порівняно з попереднім роком, 
всього у тому числі газет, журналів

% розрахунок

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм):
(тис, грн)

Код Найменування
джерел

надходжень

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План звітного періоду

Пре
реаі

)ГНОЗ до кінця 
іізації проекту 
'програми)

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Інвестиційний 
проект 
(програма) 1

V
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Код Найменування
джерел

надходжень

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План звітного періоду

Пре
реаг

>гноз до кінця 
іізації проекту 
'програми)

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

Надходження 
із бюджету
Інші джерела 
фінансування 
(за видами)

X X X

* * *

Інвестиційний 
проект 
(програма) 2
* * 4

УСЬОГО

Примітка:
1. Паспорт відкоригували відповідно до галузі.
2. Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми потрібно від коригувати відповідно до нормативних 

документів по галузі.

Голова районної державної 
адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління 
районної державної адміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО

1.

2 .

3.

03
(КПКВК МБ)

0310000 
(КПКВК МБ)

0317420 
(КПКВК МБ)

Розпорядження голови 
районної державної адміністрації

і наказ фінансового управління 
районної державної адміністрації

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області 
(найменування головного розпорядника)

Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області_____
(найменування бюджетної програми)

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій 
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  770,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду -
770,0 тис. гривень та спеціального фонду -  0*0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України; >
Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»;
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- 

цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
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рішення Чугуївської районної ради Харківської області XVII сесія VII скликання від 23.12.2016 року «Про 
районний бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми

Ефективне виконання Чугуївською районною державною адміністрацією Харківської області повноважень, 
делегованих їй Чугуївською районною радою.

Поглиблення та подальший розвиток інформатизації Чугуївського району в інтегральному зв’язку з регіональною 
програмою інформатизації Харківської області та національною програмою інформатизації України і як наслідок -  
створення умов для побудови інформаційного суспільства, ефективної взаємодії органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування із суспільством, подальшого соціально-економічного розвитку району.

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

(тис, грн)
№
з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 0317420 0490 Ефективне виконання Чугуївською районною державною адміністрацією 
Харківської області повноважень, делегованих їй Чугуївською районною радою

2 0317420 0490

Поглиблення та подальший розвиток інформатизації Чугуївського району в 
інтегральному зв’язку з регіональною програмою інформатизації Харківської 
області та національною програмою інформатизації України і як наслідок -  

створення умов для побудови інформаційного суспільства, ефективної 
взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Із 

суспільством, подальшого соціально-економічного розвитку району

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

№
з/п КПКВК КФКВК Завдання бюджетної програми загальний

фонд
спеціальний

фонд Разом



з

Ефективне виконання Чугуївською районною державною адміністрацією Харківської області повноважень,
делегованих їй Чугуївською районною радою

1 0317420 0490 Утримання майна 215,0 215,0

2 0317420 0490

Утримання службового автотранспорту, 
здійснення поточного ремонту та 
обслуговування оргтехніки, забезпечення 
послугами Інтернету та ремонт майна

335,0 335,0

3 0317420 0490 Забезпечення канцелярськими товарами 
та приладдям 150,0 150,0

Поглиблення та подальший розвиток інформатизації Чугуївського району в інтегральному зв’язку з 
регіональною програмою інформатизації Харківської області та національною програмою інформатизації 

України і як наслідок -  створення умов для побудови інформаційного суспільства, ефективної взаємодії органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування із суспільством, подальшого соціально-економічного розвитку

району

1 0317420 0490 Створення та розвиток інформаційної 
інфраструктури 50,0 50,0

2 0317420 0490
Впровадження інтегрованої 
інформаційно-аналітичної системи 
прийняття управлінських рішень

10,0 10,0

3 0317420 0490

Підтримка працездатності та 
забезпечення функціонування районних 
інформаційно-телекомунікаційних 
систем

10,0 10,0

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
 ___________________    ,_1_________        (тис, грн)

Назва регіональної програми та підпрограми кпкв Загальний фонд Спеціальний фонд Всього:

Усього:
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10. Результативні показники бюджетної програми:
(тис. грн)

№
з/п

т-г Одиниця Показники виміру
Джерело

інформації загальний
фонд

Рік

спеціальний
фонд разом

І. Ефективне виконання Чугуївською районною державною адміністрацією Харківської області повноважень,
делегованих їй Чугуївською районною радою

1. Показники затрат

обсяг видатків тис. грн розрахунок 700,0 700,0
2 Показники продукту

кількість заходів од. розрахунок 1 1
3 Показники ефективності

середні витрати на проведення 
одного заходу тис. грн розрахунок 700,0 700,0

II. Забезпечення збереження енергоресурсів
4 Показники якості

обсяг видатків на оплату 
енергоносіїв та комунальних 
послуг, з них:

тис. грн розрахунок 215,0 215,0

оплата теплопостачання тис. грн розрахунок 120,0 120,0
оплата водопостачання тис. грн розрахунок 5,0 5,0
оплата електроенергії ' тис. грн розрахунок 90,0 90,0

загальна площа приміщень кв.м 2057,6 2057,6
5 Показники продукту



5

обсяг споживання енергоресурсів, 
натуральні одиниці, в тому числі:

теплопостачання Гкал розрахунок 0,09 0,09
водопостачання м3 розрахунок 0,3 0,3
електроенергії кВт розрахунок 41,0 41,0

6 Показники ефективності

середнє споживання комунальних 
послуг та енергоносіїв, в тому 
числі:

104,5 104,5

теплопостачання, Гкал на 1 м2 
опалювальної площі Гкал розрахунок 58,3 58,3

водопостачання, м3 на 1 м2 
загальної площі м3 розрахунок 2,43 2,43

електроенергії, кВт на 1 м2 
загальної площі кВт розрахунок 43,7 43,7

II. Поглиблення та подальший розвиток інформатизації Чугуївського району в інтегральному зв’язку з 
регіональною програмою інформатизації Харківської області та національною програмою інформатизації 

України і як наслідок -  створення умов для побудови інформаційного суспільства, ефективної взаємодії 
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування із суспільством, подальшого соціально-

економічного розвитку району
1. Показники затрат

обсяг видатків тис.грн. розрахунок 70,0 70,0
2 Показники продукту

кількість заходів од. розрахунок 1 1
кількість працівників охвачених осіб розрахунок 59 59
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заходами

3 Показники ефективності

середні витрати на проведення 
одного заходу тис. грн.. розрахунок 70,0 70,0

середні витрати на одного 
працівника, охвачених заходами тис. грн. розрахунок 1,2 1,2

Усього: 770,0 770,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм):
______     .____________________   (тис, грн)

Код
Найменування

джерел
надходжень

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План звітного періоду

Пре
реаі

)ГНОЗ до кінця 
іізації проекту 
'програми)

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

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

X X X
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Код Найменування
джерел

надходжень

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План звітного періоду

Пр(
реаі

)ГНОЗ до кінця 
іізації проекту 
'програми)

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

Інвестиційний 
проект 
(програма) 2
.  •  *

УСЬОГО

Примітка:
1. Паспорт відкоригували відповідно до галузі.
2. Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми потрібно відкоригувати відповідно до нормативних 

документів по галузі.

Голова районної державної 
адміністрації М.М. шошин
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління 
районної державної адміністрації Т.М. БУРЕИКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
районної державної адміністрації

їЖ л а с іїв

І наказ фінансового управління 
районної державної адміністрації

1.

2 .

3.

03
(КПКВК МБ)

0310000 
(КПКВК МБ)

0315010 
(КПКВК МБ)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області 
(найменування головного розпорядника)

Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області 
(найменування бюджетної програми)

Проведення спортивної роботи в регіоні______________________
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  12,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду
12.000 тис. гривень та спеціального фонду — 0,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»;
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наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

рішення Чугуївської районної ради Харківської області XVII сесія VII скликання від 23.12.2016 року «Про 
районний бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми

Зміцнення здоров’я населення району; формування здорового способу життя, підвищення соціальної активності і 
зміцнення здоров’я підлітків та учнівської молоді, залучення широких верств населення до фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних занять; збереження дитячо-юнацької спортивної школи, контингенту вихованців, збереження мережі 
спортивних клубів та громадських організацій спортивного спрямування; формування національно-культурної 
ідентичності, збереження та розвитку духовно-моральних цінностей Українського народу.

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

(тис, грн)
№
з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 0315012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів
спорту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань:

(тис, грн)
№
з/п КПКВК КФКВК Завдання бюджетної програми загальний

фонд
спеціальний

фонд Разом

Проведення навчально-трейувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спортіу
1 0315012 0810 Організація і проведення регіональних 

змагань з неолімпійських видів спорту 12,0 12,0

Усього: 12,0 12,0
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9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис, грн)

Назва регіональної програми та підпрограми кпкв Загальний фонд Спеціальний фонд Всього:

Усього:

10. Результативні показники бюджетної програми:

(тис, грн)

№
з/п Показники Одиниця

виміру
Джерело

інформації

Рік

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

І. Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту
1. Показники затрат

кількість регіональних змагань з 
неолімпійських видів спорту од. звітність установ 15 15

2 Показники продукту

кількість людино-днів участі у 
регіональних змаганнях з 
неолімпійських видів спорту

од. розрахунок 109 і 09

3 Показники ефективності

середні витрати на один людино- 
день участі у регіональних 
змаганнях з неолімпійських видів 
спорту

і грн розрахунок 203,4 203,4

4 Показники якості
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динаміка кількості спортсменів, які
беруть участь у регіональних 
змаганнях, порівняно з минулим % статистична

звітність
- -

роком, %

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм):
______________       (тис, грн)

Код Найменування
джерел

надходжень

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План звітного періоду

Прогноз до кінця 
реалізації проекту 

(програми)
Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

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

X X X

« ■ ■
Інвестиційний 
проект 
(програма) 2
» ■ * я

УСЬОГО
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Примітка:
1. Паспорт вІдкоригували відповідно до галузі.
2. Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми потрібно відкоригувати відповідно до нормативних 

документів по галузі.

Голова районної державної
адміністрації М.М. ШОШИІІ

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління 
районної державної адміністрації Т.М. БУРЕЙКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

1.

2.

3.

03
(КПКВК МБ)

0310000 
(КПКВК МБ)

0315030 
(КПКВК МБ)

Розпорядження голови 
районної державної адміністрації

і наказ фінансового управління 
районної державної адміністрації

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області 
(найменування головного розпорядника)

Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області 
(найменування бюджетної програми)

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту_____________
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  1809.2 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  
1809.2 тис. гривень та спеціального фонду -  0.000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»;
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- 

цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
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рішення Чугуївської районної ради Харківської області XVII сесія VII скликання від 23.12.2016 року «Про 
районний бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участь спортсменів у 
відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, 
створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, 
збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних 
споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для 
проведення спортивних заходів.

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

№
з/п ктквк КПКВК Назва підпрограми

1 0315031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальної дитячо-юнацьких

спортивної школи

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань:

(тис, грн)
№
з/п КПКВК КФКВК Завдання бюджетної програми загальний

фонд
спеціальний

фонд Разом

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
1 0315031 0810 Зміцнення здоров'я та молоді, підвищення 

рівня їх фізичної підготовленості 1809,2 1809,2

Усього: 1809,2 1809,2



з

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

(тис, грн)

Назва регіональної програми та підпрограми кпкв Загальний фонд Спеціальний фонд Всього:

Усього:

10. Результативні показники бюджетної програми:

№
з/п

Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Рік
И

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

І. Зміцнення здоров'я та молоді, підвищення рівня їх фізичної підготовленості

1. Показники затрат

Кількість комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл од. штатний розпис 1 1

Обсяг витрат на утримання 
комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

тис. грн звітність установ 1809,2 1809,2

Кількість штатних працівників 
комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

ос. штатний розпис 18 18

в т.ч. тренерів викладачів. ос. штатний розпис 14 14

2 Показники продукту
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Середньорічна кількість учнів 
комунальних ДЮСШ, осіб ос. списки 

навчальних груп 1015 1015

Кількість учнів комунальних 
ДЮСШ, що взяли участь у 
регіональних спортивних 
змаганнях, осіб

ос.

протоколи та 
витяги 3 

протоколів 
регіональних 

змагань

323 323

Кількість придбаного малоцінного 
спорт обладнання та інвентарю для 
ком. дитячо-юнацьких спортшкіл

од. розрахунок 111 111

3 Показники ефективності

Середні витрати на утримання 
однієї комунальної дитячо- 
юнацької спортивної ніколи

тис. грн розрахунок 1809,2 1809,2

Середньомісячна заробітна плата 
працівника комунальної дитячо- 
юнацької спортивної школи

тис. грн. розрахунок 3,2

а

3,2

Середні витрати на навчально- 
тренувальну роботу у комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних 
школах

тис. грн. розрахунок 1,3 1,3

Середні витрати на забезпечення 
участі одного учня комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
у регіональних спортивних 
змаганнях

грн розрахунок 1,8 1,8

Середня вартість одиниці грн розрахунок 1,0 1,0
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придбаного малоцінного 
спортивного обладнання та 
інвентарю для комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
ДЮСШ

II. Забезпечення збереження енергоресурсів

1 Показники затрат

Обсяг видатків на оплату 
енергоносіїв та комунальних 
послуг, з них:

тис. грн звітність установ 88,8 88,8

оплата теплопостачання тис. грн звітність установ 80,0 80,0
оплата водопостачання тис. грн звітність установ 1,3 1,3
оплата електроенергії тис. грн звітність установ 7,5 7,5
загальна площа приміщень кв. м договір оренди 325,31 325,31

2 Показники продукту

Обсяг споживання енергоресурсів, 
натуральні одиниці, в тому числі:

теплопостачання Гкал розрахунок 56,6 56,6
водопостачання мЗ розрахунок 89,2 89,2
електроенергії кВт в год. розрахунок 3173 3173

3 Показники ефективності

Середнє споживання комунальних 
послуг та енергоносіїв, в тому 
числі:

V
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теплопостачання, Гкал на 1 м кв. 
опалюваної площі Гкал розрахунок 0,1739 0,1739

водопостачання, куб. м на 1 м.кв, 
загальної площі мЗ розрахунок 0,2742 0,2742

електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. 
загальної площі кВт год розрахунок 9,7538 9,7538

4 Показники якості

Річна економія витрачання 
енергоресурсів в натуральному 
виразі (в порівнянні з попереднім 
роком):

% розрахунок - -

теплопостачання % розрахунок - -

водопостачання % розрахунок - -

електроенергії % розрахунок - -

обсяг річної економії бюджетних 
коштів, отриманої від проведення 
заходів, що приводять до 
збереження та економії 
енергоресурсів (води, тепла, 
електроенергії тощо) всього

% розрахунок - -

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм):
(тис, грн)

Код
Найменування

джерел
надходжень

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План звітного періоду

Прогноз до кінця 
реалізації проекту 

(програми)

Пояснення, що 
характеризують 

джерела
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загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

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

X X X

•  * *

Інвестиційний 
проект 
(програма) 2
4 * *

УСЬОГО

Примітка:
1. Паспорт відкоригували відповідно до галузі.
2. Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми потрібно відкоригувати відповідно до нормативних 

документів по галузі.

Голова районної державної 
адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління 
районної державної адміністрації

М.М. ШОШИН



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
районної державної адміністрації

і наказ фінансового управління 
районної державної адміністрації

1. 03
(КПКВК МБ)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області 
(найменування головного розпорядника)

2.

3.

0310000
(КПКВК МБ)

0315060 
(КПКВК МБ)

Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області 
(найменування бюджетної програми)

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту______ _____
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення -  304,5 тис. гривень, у тому числі 
загального фонду -  304,5 тис. гривень
спеціального фонду -  0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»;
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- 

цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;



рішення Чугуївської районної ради Харківської області XVII сесія VII скликання від 23.12.2016 року «Про 
районний бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми

Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою.

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

2

(тис, грн)
№
з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 0315061 0810 Утримання центрів “Спорт для всіх” та проведення заходів з фізичної культури

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань:

(тис, грн)
№
з/п КПКВК КФКВК Завдання бюджетної програми загальний

фонд
спеціальний

фонд Разом

Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культу]рою
1 0315061 0810 Забезпечення функціонування центрів “Спорт 

для всіх” та залучення широких верств 
населення до занять з фізичної культури

304,5 304,5

Усього: 304,5 304,5



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

______      |_____ _________  ^ ___________   (тис, грн)

з

Назва регіональної програми та підпрограми кпкв Загальний фонд Спеціальний фонд Всього:

Усього:

10. Результативні показники бюджетної програми:

(тис, грн)

№
з/п

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Рік
Показники загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

І. Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою. Забезпечення функціонування
центрів “Спорт для всіх”

1. Показники затрат
обсяг видатків тис. грн розрахунок 304,5 304,5
Кількість центрів “Спорт для всіх” од. звітність установ 1 1

Кількість штатних одиниць центрів 
“Спорт для всіх” од. звітність установ 3 3

2 Показники продукту

кількість заходів од. розрахунок 50 50

3 Показники ефективності

середні витрати на проведення 
одного заходу грн розрахунок 6,1 6,1

Кількість учасників заходів, які од. звітність установ 5949 5949
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здійснюються на території району 
безпосередньо центром

4 Показники якості

Збільшення кількості населення, 
залученого до заходів, які 
здійснюються на території району 
безпосередньо центром, порівняно 
з минулим роком, %

% статистична
звітність 693 693

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм):
(тис, грн)

Код Найменування
джерел

надходжень

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План звітного періоду Прогноз до кінця реалізації 

проекту (програми) Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

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

X X X

Інвестиційний 
проект 
(програма) 2
УСЬОГО[
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Примітка:
1. Паспорт відкоригували відповідно до галузі.
2. Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми потрібно відкоригувати відповідно до нормативних 

документів по галузі.

Голова районної державної 
адміністрації м.м. шошин
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації Т.М. БУРЕИКО



Розпорядження голови 
районної державної адміністрації 

XX сі’/ £ / ь  г *  /% *

і наказ фінансового управління 
районної державної адміністрації

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 03 Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області________________________
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних 
виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-

3. 0316130 комунального господарства_________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  4025,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду — 
3980,8 тис. гривень та спеціального фонду -  45.1 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної*програми:
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»;

ЗАТВЕРДЖЕНО
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наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

рішення Чугуївської районної ради Харківської області XVII сесія VII скликання від 23.12.2016 року «Про 
районний бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення раціонального використання, експлуатації, утримання та обслуговування майна, яке належить до 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району та здійснення окремих майнових операцій з 
ними; удосконалення управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
(тис, грн)

№
з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 0316130 0620
Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних 
виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-

комунального господарства

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

№
з/п КПКВК КФКВК Завдання бюджетної програми загальний

фонд
спеціальний

фонд Разом

Забезпечення раціонального використання, експлуатації, утримання та обслуговування майна, яке належить до 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району та здійснення окремих майнових 
операцій з ними; удосконалення управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ

Чугуївського району
1 0316130 0620 Оплата праці працівників 1636,5 1636,5

заробітна плата 1355,1 1355,1
нарахування на оплату праці 281,4 281,4



з

2 0316130 0620 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1100,0 1100,0

3 0316130 0620 Виконання робіт та послуг, покладених на 
Установ, щодо здійснення майнових операцій 
з об’єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ Чугуївського району; 
утримання та обслуговування майна спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ 
Чугуївського району (оплата послуг 
телефонного зв’язку, опалення будівель, 
прибирання та охорона будівель та Інше)

1244,3 45,1 1289,4

Усього: 3980,8 45,1 4025,9

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
________________________________________ .____________ ,____________________  (тис, грн)

Назва регіональної програми та підпрограми кпкв Загальний фонд Спеціальний фонд Всього:

Усього:

10. Результативні показники бюджетної програми:
__________         (тис. грн)

№
з/п Показники Одиниця

виміру
Джерело ----------

інформації загальний 
і фонд

Рік

спеціальний, разом фонд і  г

І . Виконання робіт та послуг, покладених на Установу, щодо здійснення майнових операцій з об’єктами 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району; утримання та обслуговування 

майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району (оплата комунальних 
послуг та послуг телефонного зв’язку, опалення будівель, прибирання та охорона будівель та інше)
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1. Показники затрат
обсяг видатків тис .грн розрахунок 3908,8 45,1 4025,9

2 Показники продукту

кількість заходів од. розрахунок

3 Показники ефективності

середні витрати на проведення 
одного заходу грн розрахунок

4 Показники якості

темп зростання кількості задів 
порівняно з попереднім роком % розрахунок

темп зростання середніх витрат на 
проведення одного заходу 
порівняно з попереднім роком

% розрахунок

II. Забезпечення збереження ресурсів
1 Показники якості

обсяг видатків на оплату 
енергоносіїв та комунальних 
послуг, з них:

тис. грн розрахунок 1100,0 1100,0

оплата теплопостачання тис. грн розрахунок 743,9 743,9
оплата водопостачання тис. грн розрахунок 18,0 18,0
оплата електроенергії тис. грн розрахунок 338,0 338,0

загальна площа приміщень
>

кв. м.
свідоцтво про 

право власності 8405,9 8405,9
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2 Показники продукту

обсяг споживання енергоресурсів, 
натуральні одиниці, в тому числі:

теплопостачання Гкал розрахунок 0,492 0,492
водопостачання м3 розрахунок 1081,0 1081,0

електроенергії кВт розрахунок 143,0 143,0

3 Показники ефективності

середнє споживання комунальних 
послуг та енергоносіїв, в тому 
числі:

теплопостачання, Гкал на 1 м2 
опалювальної площі Гкал розрахунок 1512,0 1512,0

водопостачання, м3 на 1 м2 
загальної площі м3 розрахунок 0,0166 0,0166

електроенергії, кВт на 1 м2 
загальної площі кВт розрахунок 2,364 2,364

4 Показники якості

Річна економія витрачання 
енергоресурсів в натуральному 
виразі (в порівнянні з попереднім 
роком):

0 0

теплопостання % розрахунок 0 0
водопостачання ' % розрахунок 0 0

електроенергії % розрахунок 0 0

Обсяг річної економії бюджетних 0 0
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коштів, отриманої від проведення 
заходів, що приводять до 
збереження та економії 
енергоресурсів (води, тепла, 
електроенергії тощо) всього

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм):
______________    _̂________________________  (тис, грн)

Код Найменування
джерел

надходжень

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План звітного періоду

Прогноз до кінця 
реалізації проекту 

(програми)
Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

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

X X X

* * *

Інвестиційний 
проект 
(програма) 2 >

УСЬОГО



7

Примітка:
1. Паспорт відкоригували відповідно до галузі.
2. Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми потрібно відкоригувати відповідно до нормативних 

документів по галузі.

Голова районної державної
адміністрації м.м. шошин
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації Т.М. БУРЕЙКО


