
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 
районної державної адміністрації
__________________ № ________

і наказ фінансового управління
 районної державної адміністрації
_______________ № _________

Паспорт
бюджетної програми на 2014 рік 

1. _____О3____ _Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області__ 
         (КПКВК МБ)               (найменування головного розпорядника)

2. ___0310000 _ _Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області__
         (КПКВК МБ)               (найменування відповідального виконавця)

3. ___0313112 _ _Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
         (КПКВК МБ)               (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8  ,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 8  ,000 

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 2014 рік”,

наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 “Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних

програм  місцевих  бюджетів,  квартального  та  річного  звітів  про  їх  виконання,  здійснення  моніторингу  та  аналізу

виконання бюджетних програм,  оцінки  ефективності  бюджетних програм”,  наказ  Міністерства  фінансів  України  та

Міністерства соціальної політики від 24.10.2012 №116/673, рішення сесії районної ради “Про районний бюджет на 2014

рік”,  

6. Мета бюджетної програми.

Забезпечення  надання  соціальних послуг дітям,  які  опинились  у  складних життєвих обставинах  та  забезпечення

соціально-правового захисту дітей.

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

№
з/п

Завдання

1 Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не
бажають виконувати виховні функції
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8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань:
                                                                                                                                                                                              (тис. грн.) 

№
з/п

Підпрограма/завдання бюджетної
програми

Півріччя Рік

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

1

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

3,070 3,070 8,000 8,000

Усього: 3,070 3,070 8,000 8,000

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

Назва
державної/ регіональної 

цільової програми

Півріччя Рік

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

РАЗОМ державні/регіональні 
цільові програми

10. Результативні показники бюджетної програми:
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№
з/п

Показники
Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Півріччя Рік

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
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

32 32 63 63

2 Показники продукту

кількість дітей в районі осіб 
звітність
установ

7700 7700 7700 7700

кількість дітей охоплених
заходами, осіб

осіб
звітність
установ

3000 3000 3000 3000

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

осіб
звітність
установ

116 116 116 116

3 Показники ефективності

середні витрати на 
проведення одного заходу

грн. розрахунок 267,81 267,81 285,71 285,71

середні витрати на одного
учасника заходів

грн. розрахунок 2,85 2,85 6,00 6,00

4 Показники якості

динаміка кількості дітей, % статистична - - - -
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охоплених заходами, до 
кількості, що 
перебувають на обліку 
служби, %

звітність

ІІ. Погашення кредиторської заборгованості

1 Показники затрат

обсяг видатків на 
погашення кредиторської 
заборгованості, яка 
утворилася у 
попередньому році

тис. грн.
звітність
закладів

3,070 3,070 3,070 3,070

2 Показники якості

рівень погашення 
кредиторської 
заборгованості

% розрахунок 100 100 100 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)1:
(тис. грн.)

Код
Найменування

джерел
надходжень

Касові видатки станом на

1 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
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Код
Найменування

джерел
надходжень

Касові видатки станом на

1 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

Надходження 
із бюджету
Інші джерела 
фінансування 
(за видами)

х х х

…
Інвестиційний
проект 
(програма) 2
…
УСЬОГО 

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

Перший заступник голови
районної державної 
адміністрації

 

Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник  фінансового
управління районної державної
адміністрації Т.М. БУРЕЙКО

(підпис) (ініціали та прізвище)
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 
районної державної адміністрації
__________________ № ________

і наказ фінансового управління
 районної державної адміністрації
_______________ № _________

Паспорт
бюджетної програми на 2014 рік 

1. _____О3____ _Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області__ 
         (КПКВК МБ)               (найменування головного розпорядника)

2. ___0310000 _ _Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області__
         (КПКВК МБ)               (найменування відповідального виконавця)

3. ___0313140 _  Заходи державної політики з питань молоді_____________________
         (КПКВК МБ)               (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 54,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 54,000 

тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
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Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України “Про державний бюджет України на 2014 рік”,

наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 “Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних

програм  місцевих  бюджетів,  квартального  та  річного  звітів  про  їх  виконання,  здійснення  моніторингу  та  аналізу

виконання бюджетних програм,  оцінки  ефективності  бюджетних програм”,  наказ  Міністерства  фінансів  України  та

Міністерства  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту  України  від  22.01.2013  №35/41,  рішення  сесії  районної  ради  “Про

районний бюджет на 2014 рік”,  

6. Мета бюджетної програми.

Забезпечення реалізації державної молодіжної політики.

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

№
з/п

Завдання

1 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

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

№
з/п

Підпрограма/завдання бюджетної
програми

Півріччя Рік

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

1
Створення сприятливих умов для 
соціального становлення та розвитку 
молоді 

10,000 10,000 49,216 49,216
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2
Погашення кредиторської 
заборгованості, яка виникла на 
початок року

4,784 4,784 4,784 4,784

Усього: 41,284 41,284 54,000 54,000

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

Назва
державної/ регіональної 

цільової програми

Півріччя Рік

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

РАЗОМ державні/регіональні 
цільові програми

10. Результативні   показники бюджетної програми:0

№
з/п

Показники
Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Півріччя Рік

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

І. Створення умов для соціального становлення та розвитку молоді

1 Показники затрат

Кількість заходів 
проведених з питань 
молоді 

од. розрахунок 12 12 28 28

2 Показники продукту
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кількість учасників 
заходів з питань молоді

осіб розрахунок 2000 2000 3200 3200

3 Показники ефективності

середні витрати на 
проведення одного заходу
з питань молоді 

грн. розрахунок 3041,00 3041,00 4472,00 4472,00

середні витрати на 
забезпечення участі в 
заходах з питань молоді 
одного учасника

грн. розрахунок 18,25 18,25 39,13 39,13

4 Показники якості

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

% розрахунок 4 4 4 4

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

% розрахунок 4 4 4 4

ІІ. Погашення кредиторської заборгованості
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1 Показники затрат

обсяг видатків на 
погашення кредиторської 
заборгованості, яка 
утворилася у 
попередньому році

тис. грн.
звітність
закладів

4,784 4,784 4,784 4,784

2 Показники якості

рівень погашення 
кредиторської 
заборгованості

% розрахунок 100 100 100 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)1:
(тис. грн.)

Код
Найменування

джерел
надходжень

Касові видатки станом на

1 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)

х х х

…
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Код
Найменування

джерел
надходжень

Касові видатки станом на

1 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

Інвестиційний
проект 
(програма) 2
…
УСЬОГО 

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

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

 
Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник  фінансового
управління районної державної
адміністрації Т.М. БУРЕЙКО

(підпис) (ініціали та прізвище)
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 
районної державної адміністрації
__________________ № ________

і наказ фінансового управління
 районної державної адміністрації
_______________ № _________

Паспорт
бюджетної програми на 2014 рік 

1. _____О3____ _Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області__ 
         (КПКВК МБ)               (найменування головного розпорядника)

2. ___0310000 _ _Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області__
         (КПКВК МБ)               (найменування відповідального виконавця)

3. ___0315010 _ _Проведення спортивної роботи в районі_______________________
         (КПКВК МБ)               (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11  ,  4  00 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 11,400

тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 тис. гривень. 
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5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України “Про державний бюджет України на 2014 рік”,

наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 “Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних

програм  місцевих  бюджетів,  квартального  та  річного  звітів  про  їх  виконання,  здійснення  моніторингу  та  аналізу

виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм”, рішення сесії районної ради “Про районний

бюджет на 2014 рік”, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства спорту від 19.11.2012 №1202/1291,  

6. Мета бюджетної програми.

Забезпечення розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту.

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

№
з/п

КТКВК КПКВК Назва підпрограми

1 0315012 130106 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів

спорту 

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

№
з/п

Підпрограма/завдання
бюджетної програми

Півріччя Рік

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 
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1
Організація і проведення 
регіональних змагань з не 
олімпійських видів спорту

6,036 6,036 7,388 7,388

2
Погашення кредиторської
заборгованості, яка 
виникла на початок року

4,012 4,012 4,012 4,012

Усього: 10,048 10,048 11,400 11,400

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

Назва
державної/ регіональної 

цільової програми

Півріччя Рік

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

РАЗОМ державні/регіональні 
цільові програми

10. Результативні   показники бюджетної програми:

№
з/п

Показники
Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Півріччя Рік

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

І. Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту

1 Показники затрат

кількість регіональних 
змагань з неолімпійських 

од. звітність
установ

9 9 15 15
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видів спорту

2 Показники продукту

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

од. розрахунок 57 57 109 109

3 Показники ефективності

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

грн. розрахунок 268,42 268,42 343,00 343,00

4 Показники якості

динаміка кількості 
спортсменів, які 
беруть участь у 
регіональних 
змаганнях, порівняно 
з минулим роком, %

%
статистична

звітність
- - - -

ІІ. Погашення кредиторської заборгованості

1 Показники затрат

обсяги видатків на 
погашення 
кредиторської 
заборгованості, яка 
утворилася у 
попередньому році

тис. грн.
звітність
закладів

4,012 4,012 4,012 4,012
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2 Показники якості

рівень погашення 
кредиторської 
заборгованості

% розрахунок 100 100 100 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)1:
(тис. грн.)

Код
Найменування

джерел
надходжень

Касові видатки станом на

1 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)

х х х

…
Інвестиційний
проект 
(програма) 2
…
УСЬОГО 

1 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів 
(програм).
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Перший заступник голови
районної державної адміністрації

 

Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник  фінансового
управління районної державної
адміністрації Т.М. БУРЕЙКО

(підпис) (ініціали та прізвище)
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 
районної державної адміністрації
__________________ № ________

і наказ фінансового управління
 районної державної адміністрації
_______________ № _________

Паспорт
бюджетної програми на 2014 рік 

1. _____О3____ _Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області__ 
         (КПКВК МБ)               (найменування головного розпорядника)

2. ___0310000 _ _Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області__
         (КПКВК МБ)               (найменування відповідального виконавця)

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих               
3. ___0316130 _ _об’єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства __ 

         (КПКВК МБ)               (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –  1 620  ,58  0 тис. гривень, у тому числі загального фонду  –

1 530,780 тис. гривень та спеціального фонду – 89  ,800 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
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Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України “Про державний бюджет України на 2014 рік”,

наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 “Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних

програм  місцевих  бюджетів,  квартального  та  річного  звітів  про  їх  виконання,  здійснення  моніторингу  та  аналізу

виконання бюджетних програм,  оцінки ефективності  бюджетних програм”,  наказ Міністерства  фінансів України від

27.07.2011 №945, рішення сесії районної ради “Про районний бюджет на 2014 рік”.  

6. Мета бюджетної програми.

Забезпечення діяльності Чугуївської районної ради з утримання та обслуговування майна, яке належить до спільної

власності  територіальних  громад  сіл,  селищ  району,  здійснення  окремих  майнових  операцій  з  об’єктами  спільної

власності територіальних громад сіл, селищ району відповідно до Положення.

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

№
з/п

Завдання

1

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).

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

№
з/п

Підпрограма/завдання бюджетної
програми

Півріччя Рік

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

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

1

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 
комунальних послуг та послуг 
телефонного зв’язку, опалення 
будівель, прибирання та охорона 
будівель та інше).

1107,133 71,000 1178,133 1 327,133 81,000 1 498,133

2
Погашення кредиторської 
заборгованості, яка виникла на 
початок року

213,647 8,800 222,447 213,647 8,800 222,447

Усього: 1320,78 79,8 1400,58 1 530,780 89,800 1 620,580

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

Назва
державної/ регіональної 

цільової програми

Півріччя Рік

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом
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РАЗОМ державні/регіональні 
цільові програми

10. Результативні   показники бюджетної програми:

№
з/п

Показники
Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Півріччя Рік

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

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) 

1 Показники затрат

обсяг видатків тис.грн. розрахунок 1 320,78 79,800 1400,58 1 530,780 89,800 1 620,580

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
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ІІ. Забезпечення збереження ресурсів 

1 Показники затрат

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

тис.грн. розрахунок 876,720 876,720 876,720 876,720

оплата теплопостачання тис.грн. розрахунок 653,968 653,968 653,968 653,968

оплата водопостання тис.грн. розрахунок 15,000 15,000 15,000 15,000

оплата електроенергії тис.грн. розрахунок 167,252 167,252 167,252 167,252

оплата інших 
енергоносіїв

тис. грн. розрахунок 40,500 40,500 40,500 40,500

загальна площа 
приміщень

кв. м.
свідоцтво
про право
власності

3031,300 3031,300

2 Показники продукту

обсяг споживання 
енергоресурсів, 
натуральні одиниці, в 
тому числі:

теплопостачання Гкал розрахунок 878,28 878,28 878,28 878,28

водопостачання м³ розрахунок 1,068 1,068 1,068 1,068

електроенергії кВт розрахунок 697,373 697,373 697,373 697,373

оплата інших 
енергоносіїв

м. куб. розрахунок 11,5 11,5 11,5 11,5

3 Показники ефективності

середнє споживання 
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комунальних послуг та 
енергоносіїв, в тому 
числі:

теплопостачання, Гкал на 
1 м² опалювальної площі

Гкал розрахунок 0,006 0,006 0,006 0,006

водопостачання, м³ на 1 
м² загальної площі 

м³ розрахунок 0,010 0,010 0,010 0,010

електроенергії, кВт на 1 
м² загальної площі

кВт розрахунок 1,787 1,787 1,787 1,787

оплата інших 
енергоносіїв

м. куб. розрахунок 0,004 0,004 0,004 0,004

4 Показники якості

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

теплопостання % розрахунок 0 0

водопостачання % розрахунок 0 0

електроенергії % розрахунок 0 0

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

ІІ Погашення кредиторської заборгованості

1 Показники затрат

обсяги видатків на 
погашення кредиторської 
заборгованості, яка 
утворилася у 
попередньому році

тис. грн..
звітність
закладів

213,647 8,800 222,447 213,647 8,800 222,447

2 Показники якості

рівень погашення 
кредиторської 
заборгованості

% розрахунок 100 100 100 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)1:
(тис. грн.)

Код
Найменування

джерел
надходжень

Касові видатки станом на

1 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
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Код
Найменування

джерел
надходжень

Касові видатки станом на

1 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

Інші джерела 
фінансування 
(за видами)

х х х

…
Інвестиційний
проект 
(програма) 2
…
УСЬОГО 

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

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

 
Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

(підпис) (ініціали та прізвище)

 ПОГОДЖЕНО:

Начальник  фінансового
управління районної державної
адміністрації Т.М. БУРЕЙКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

26



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 
районної державної адміністрації
__________________ № ________

і наказ фінансового управління
 районної державної адміністрації
_______________ № _________

Паспорт
бюджетної програми на 2014 рік 

1. _____О3____ _Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області__ 
         (КПКВК МБ)               (найменування головного розпорядника)

2. ___0310000 _ _Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області__
         (КПКВК МБ)               (найменування відповідального виконавця)

3. ___0317420 _ _Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій_
         (КПКВК МБ)               (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 547,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 

547,000 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 2014 рік ”,

наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 “Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних
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програм  місцевих  бюджетів,  квартального  та  річного  звітів  про  їх  виконання,  здійснення  моніторингу  та  аналізу

виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм ”, наказ Міністерства фінансів України від

27.07.2011 № 945, рішення сесії районної ради “Про районний бюджет на 2014 рік ”

6. Мета бюджетної програми.

Зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок втілення пріоритетів Стратегії соціально-

економічного розвитку Чугуївського району до 2020 року та реалізації завдань Національного плану дій на 2014 рік 

щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна 

економіка, ефективна держава", затверджена Указом Президента України від 12.03.2013 року № 128/2013 в межах 

повноважень районної державної адміністрації

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

№
з/п

Завдання

1

Розбудова інформаційного суспільства на території Чугуївського району, удосконалення системи забезпечення 
місцевих органів влади повнотою й достовірною інформацією для підтримки процесів прийняття управлінських 
рішень, забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, сприяння соціально-
економічному розвитку району шляхом упровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в 
усі сфери життєдіяльності району

2

Організаційне, матеріальне та фінансове забезпечення розроблення комплексу містобудівної документації на 
території Чугуївського району для системної реалізації державної регіональної політики, обгрунтування 
основних довгострокових та поточних пріоритетів регіонального розвитку, динамічного збалансованого 
соціально-економічного розвитку територій, гармонійного узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади, 
бізнесу і громадськості, залучення інвестицій у район
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3

Остаточне розв'язання проблем розвитку відносин власності на землю, формуванні цивільного ринку земель, 
розвитку іпотечного кредитування, удосконалення системи земельних платежів, підвищенні ефективності 
управління земельними ресурсами, поліпшенні організації державного контролю за використанням і охороною 
земель

4
Забезпечення змістовного дозвілля й відпочинку, занять спортом, проведення туристичних, краєзнавчих, 
військово-патріотичних зборів (змагань), зміцнення здоров'я, задоволення інтересів і духовних запитів учнів та 
молоді

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

№
з/п

Підпрограма/завдання бюджетної
програми

Півріччя Рік

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

1 Розбудова інформаційного 
суспільства на території Чугуївського 
району, удосконалення системи 
забезпечення місцевих органів влади 
повнотою й достовірною інформацією
для підтримки процесів прийняття 
управлінських рішень, забезпечення 
інформаційних потреб громадян, 
суспільства та держави, сприяння 
соціально-економічному розвитку 
району шляхом упровадження 
сучасних та перспективних 
інформаційних технологій в усі сфери

105,050 105,050 134,350 134,350
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життєдіяльності району

1.2
Погашення кредиторської 
заборгованості, яка виникла на 
початок року

6,900 6,900 6,900 6,900

2

Організаційне, матеріальне та 
фінансове забезпечення розроблення 
комплексу містобудівної документації
на території Чугуївського району для 
системної реалізації державної 
регіональної політики, обґрунтування 
основних довгострокових та поточних
пріоритетів регіонального розвитку, 
динамічного збалансованого 
соціально-економічного розвитку 
територій, гармонійного узгодження 
інтересів та ефективної взаємодії 
влади, бізнесу і громадськості, 
залучення інвестицій у район

90,000 90,000 90,000 90,000

3

Остаточне розв'язання проблем 
розвитку відносин власності на 
землю, формуванні цивільного ринку 
земель, розвитку іпотечного 
кредитування, удосконалення системи
земельних платежів, підвищенні 
ефективності управління земельними 
ресурсами, поліпшенні організації 
державного контролю за 
використанням і охороною земель
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4

Відповідно до вимог Закону України
«Про  адміністративні  послуги»,  ви-
конання доручень Президента  Украї-
ни  від  06.12.2012  №  1-1/3280,  від
19.02.2013 № 1-1/319 щодо створення
центрів  надання  адміністративних
послуг та Національного плану дій на
2013 рік,  затверджений Указом Пре-
зидента  України  від  12.03.2013  №
128/2013,  планується  до  01.01.2014
створення  центру  надання
адміністративних послуг, що забезпе-
чить:

розвиток інфраструктури надан-
ня  адміністративних послуг  населен-
ню;

організація  навчання
адміністраторів Центру;

організація  надання
адміністративних  послуг  за
принципом організаційної єдності. Ці
пріоритети  включені  до  Програми
економічного  і  соціального  розвитку
Чугуївського району на 2013 рік п.пп.
1.1.17. «Адміністративні послуги»

4.1
Погашення кредиторської 
заборгованості, яка виникла на 
початок року

20,050 20,050 20,050 20,050
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5

Забезпечення змістовного дозвілля й 
відпочинку, занять спортом, 
проведення туристичних, 
краєзнавчих, військово-патріотичних 
зборів (змагань), зміцнення здоров'я, 
задоволення інтересів і духовних 
запитів учнів та молоді

148,000 148,000 295,700 295,700

Усього: 370,000 370,000 547,000 547,000

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

Назва
державної/ регіональної 

цільової програми

Півріччя Рік

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

РАЗОМ державні/регіональні 
цільові програми

10. Результативні   показники бюджетної програми:
№
з/п

Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Півріччя Рік

загальний спеціальний разом загальний спеціальний разом
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фонд фонд фонд фонд

Розбудова інформаційного суспільства на території Чугуївського району, удосконалення системи забезпечення
місцевих органів влади повнотою й достовірною інформацією для підтримки процесів прийняття управлінських

рішень, забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, сприяння соціально-економічному
розвитку району шляхом упровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери

життєдіяльності району

1 Показники затрат

Обсяг видатків тис.грн.
звітність
установ

2 Показники продукту

Кількість заходів од. розрахунок

3 Показники ефективності

Середні витрати на 
проведення одного заходу

грн. розрахунок

4 Показники якості

Темп зростання кількості 
заходів порівняно з 
попереднім роком

% розрахунок

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

% розрахунок

Організаційне, матеріальне та фінансове забезпечення розроблення комплексу містобудівної документації на
території Чугуївського району для системної реалізації державної регіональної політики, обгрунтування основних

довгострокових та поточних пріоритетів регіонального розвитку, динамічного збалансованого соціально-
економічного розвитку територій, гармонійного узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади, бізнесу і

громадськості, залучення інвестицій у район
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1 Показники затрат

Обсяг видатків тис.грн.
звітність
установ

2 Показники продукту

Кількість заходів од. розрахунок

3 Показники ефективності

Середні витрати на 
проведення одного заходу

грн. розрахунок

4 Показники якості

Темп зростання кількості 
заходів порівняно з 
попереднім роком

% розрахунок

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

% розрахунок

Остаточне розв'язання проблем розвитку відносин власності на землю, формуванні цивільного ринку земель,
розвитку іпотечного кредитування, удосконалення системи земельних платежів, підвищенні ефективності

управління земельними ресурсами, поліпшенні організації державного контролю за використанням і охороною
земель

1 Показники затрат

Обсяг видатків тис. грн.
звітність
установ

2 Показники продукту
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Кількість заходів
од. розрахунок

3 Показники ефективності

Середні витрати на 
проведення одного заходу грн. розрахунок

4 Показники якості

Темп зростання кількості 
заходів порівняно з 
попереднім роком

% розрахунок

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

% розрахунок

Забезпечення змістовного дозвілля й відпочинку, занять спортом, проведення туристичних, краєзнавчих,
військово-патріотичних зборів (змагань), зміцнення здоров'я, задоволення інтересів і духовних запитів учнів та

молоді

1 Показники затрат

Обсяг видатків тис. грн.
звітність
установ

148,000 148,000 205,000 205,000

Штатна чисельність од.
штатний
розпис

7,5 7,5 7,5 7,5

2 Показники продукту

Кількість місць у 
закладах відпочинку од. розрахунок 30 30 30 30
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3 Показники ефективності

Витрати на утримання із 
розрахунку на одного 
користувача на рік

грн. розрахунок 777,78 777,78 811,00 811,00

4 Показники якості

Частка користувачів 
послуг відносно 
запланованої кількості 
осіб

% розрахунок

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)1:
(тис. грн.)

Код
Найменування

джерел
надходжень

Касові видатки станом на

1 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)

х х х

…
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Код
Найменування

джерел
надходжень

Касові видатки станом на

1 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

Інвестиційний
проект 
(програма) 2
…
УСЬОГО 

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

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

 

Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник  фінансового
управління районної державної
адміністрації Т.М. БУРЕЙКО

(підпис) (ініціали та прізвище)
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