
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Чугуїв №X®

Про внесення змін до паспортів 
бюджетних програм на 2017 рік

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання 
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, 
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 
«Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів» (із змінами), відповідно до рішення Чугуївської 
районної ради від 14.06.2017 «Про внесення змін до рішення Чугуївської 
районної ради від 23.12.2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік 
(із змінами) та додатками до нього», керуючись статтями 6, 39 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації» внести зміни до паспортів бюджетних 
програм, затверджених розпорядженням голови районної державної 
адміністрації від 08.02.2017 № 56 «Про затвердження бюджетних паспортів 
місцевого бюджету на 2017 рік»:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 
2017 рік районної державної адміністрації за КПКВК МБ 0318100 «Надання та 
повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла» (додається).

2. Викласти в новій редакції паспорта бюджетної програми місцевого 
бюджету на 2017 рік районної державної адміністрації за КПКВК МБ:

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

0314030 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі 
заклади та заходи» (додається);

0315031 «Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту» (додається);
0317420 «Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку 

території» (додається);
0318370 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» 
(додається).

Голова районної державної 
* *адміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО

(КПКВК МБ)

0310000 
(КПКВК МБ)

0318100

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)

Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла__________________________________________________

(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)



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

тис. гривень та 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»;

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

Збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва, забезпечення його доступності для всіх громадян 

району, які потребують поліпшення житлових умов, залучення для цього різних джерел фівнансування.



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

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

1. 0318106 1060 Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським 
забудовникам

2. 0318107 1060 Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських 
забудовників

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

№
з/п КПКВК КФКВК Завдання бюджетної програми загальний

фонд
спеціальний

фонд Разом

1 0318106 1060 Надання державного пільгового кредиту 
індивідуальним сільським забудовникам 0,0 8,0 8,0

2 0318107 1060 Повернення коштів, наданих для кредитування 
індивідуальних сільських забудовників 0,0 -8,0 -8,0

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:

Районна програма індивідуального житлового будівництва на 
селі та поліпшення житлових умов сільського населення 
«Власний дім» на 2012 -  2020 роки

0318100 0,00 0,00 0,00

Усього: 0,00 0,00 0,00



10. Результативні показники бюджетної програми:

№
з/п Показники Одиниця

виміру
Джерело

інформації

загальний
фонд

(тис. грн.)

Рік

спеціальний
фонд разом

Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам

1. Показники затрат

Витрати на виконання завдання по 
наданню державного пільгового 
кредиту індивідуальним сільським 
забудовникам для поліпшення 
житлових і соціально-побутових умов 
сільського населення, реалізація 
заходів щодо відродження села 
шляхом підвищення рівня 
життєзабезпечення населення

тис.грн. кошторис 0,0 8,0 8,0

2 Показники продукту

середня кількість отримувачів осіб 0 1 1

3 Показники ефективності

середній обсяг пільгового кредиту грн. витрати/
кількість 0,0 0,0 0,08

4 Показники якості

відсоток виконання програми % відсоток 0,0 100 100



Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників

1. Показники затрат

Витрати на виконання завдання по 
поверненню коштів, наданих для 
кредитування індивідуальних 
сільських забудовників

тис.грн. кошторис 0,0 -8,0 -8,0

2 Показники продукту

середня кількість отримувачів осіб

3 Показники ефективності

середній обсяг пільгового кредиту грн. витрати/
кількість 0,0 -0,08 -0,08

4 Показники якості

відсоток виконання програми % 0,0 100 100

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

Код Найменування
джерел

надходжень

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План звітного періоду

Про
реал

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



Код Найменування
джерел

надходжень

Касові видатки станом на 
0 1  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 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. ШОШИН

Т.М. БУРЕИКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

1. 03 
(КПКВК МБ)

2. 0310000 
(КПКВК МБ)

3. 0313110 
(КПКВК МБ)

Розпорядження голови 
районної державної адміністрації

/ /  № < //Л

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 -  20,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  20,0 

тис. гривень та спеціального фонду -  0,00 тис. гривень.
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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»;

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
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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 реабілітації дітей до Дня захисту 
дітей, Дня Святого Миколая

7,0 7,0

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 4,6 0,0 4,6
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

Усього: 20,0 0,0 20,0
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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.)

№ Одиниця ДжерелоПоказники Рікз/п виміру інформації

загальний спеціальний разомфонд фонд

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
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середні витрати на проведення одного 
заходу грн розрахунок 134,23 134,23

середні витрати на одного учасника заходів грн розрахунок 2,53 2,53

4 Показники якості

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

% статистична
звітність 100 100

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

Код Найменування
джерел

надходжень

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План звітного періоду

Про
реал

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)

х х х

Інвестиційний 
проект 
(програма) 2
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Код Найменування
джерел

надходжень

Касові видатки станом на 
0 1  січня звітного періоду План звітного періоду

Пре
реа;

)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

•  .  .

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

. ШОШИН



1. 03 
(КПКВК МБ)

2. 0310000 
(КПКВК МБ)

3. 0314030 
(КПКВК МБ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
районної державної адміністрації

//У

і наказ фінансового управління 
^айонноПдршавної 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 -  120,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  

120,000 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 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

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
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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, 
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

120,0 120,0

Усього: 120,0 120,0

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:
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(тис. грн.)

№ Показники Одиниця Джерело.. Рік
з/п виміру інформації

загальний спеціальний разомфонд фонд

10. Результативні показники бюджетної програми:

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 120,0 120,0

2 Показники продукту

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

кількість історичних подій (свят) од. розрахунок 160 160

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 750 750

4 Показники якості
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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.)

Ко
д Найменування

джерел
надходжень

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План звітного періоду

Про
реал

)гноз до кінця 
іізації проекту 
програми) Пояснення, що 

характеризують 
джерела 

фінансування
загаль
-ний
фонд

спеціаль

ний
фонд

разо
м

загаль
-ний
фонд

спеціаль

ний
фонд

разо
м

загаль
-ний
фонд

спеціаль

ний
фонд

разо
м

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

х х х
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Ко
д Найменування

джерел
надходжень

Касові видатки станом на 
0 1  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

разо
м

загаль
-ний
фонд

спеціаль

ний
фонд

разо
м

загаль
-ний
фонд

спеціаль

ний
фонд

разо
м

Інвестиційни 
й 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 

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління 
районної державної адміністрації

М.М. ШОШИН

Т.М. БУРЕИКО



1. 03 
(КПКВК МБ)

2. 0310000 
(КПКВК МБ)

3. 0315030 
(КПКВК МБ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
районної державної адміністрації

У /

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 -  1894,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду -

1894.7 тис. гривень та спеціального фонду -  0.000 тис. гривень.
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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 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
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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 1894,7 1894,7

Усього: 1894,7 1894,7

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
загальний

фонд

Рік

спеціальний
фонд разом

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

І. Г Ь *  •  •  •  •  • •  1  * • •  •  •Зміцнення здоров’я та молоді, підвищення рівня їх фізичної підготовленості

1. Показники затрат

Кількість комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл од. штатний розпис 1 1
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Обсяг витрат на утримання 
комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

тис. грн. звітність установ 1894,7 1894,7

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

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 з 

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 школи

тис. грн. розрахунок 1894,7 1894,7

Середньомісячна заробітна плата 
працівника комунальної дитячо- 
юнацької спортивної школи

тис. грн. розрахунок 3,2 3,2
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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 
придбаного малоцінного 
спортивного обладнання та 
інвентарю для комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
ДЮСШ

грн розрахунок 1,0 1,0

ІІ. 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
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Обсяг споживання енергоресурсів, 
натуральні одиниці, в тому числі:

теплопостачання Гкал розрахунок 56,6 56,6

водопостачання м3 розрахунок 89,2 89,2

електроенергії кВт в год. розрахунок 3173 3173

3 Показники ефективності

Середнє споживання комунальних 
послуг та енергоносіїв, в тому 
числі:

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

водопостачання, куб. м на 1 м.кв. 
загальної площі м3 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 % розрахунок - -



7

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

Про
реал

гноз до кінця 
іізації проекту 
програми)

Пояснення,
що

характеризую 
ть 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
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Код Найменування
джерел

надходжень

Касові видатки станом на 
0 1  січня звітного періоду План звітного періоду

Пре
реат

ЇГНОЗ до кінця 
іІзації проекту 
'програми)

Пояснення,
що

характеризую 
ть джерела 

фінансування

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

УСЬОГО

Примітка:
1. Паспорт від коригували 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



1. 03 
(КПКВК МБ)

2. 0310000 
(КПКВК МБ)

3. 0317420 
(КПКВК МБ)

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови
аионної державної адміністрації

і наказ фінансового управління 
районної державної адміністрації 

' < Х г

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 -  733,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  

733.5 тис. гривень та спеціального фонду -  (Ц) тис. гривень.
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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

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.

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.
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Створення умов для гарантованого рівня захисту населення і територій району від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, зменшення ризику їх виникнення. Створення нормальних умов для ефективного 

використання сил цивільного захисту району, для їх матеріального-технічного забезпечення.

Поповнення заздалегіть матеріально-технічними цінностями та засобами місцевого матеріального резерву для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Вирішення пріоритетних завдань щодо забезпечення гарантованої збережоності у Чугуївському районі документів 

Національного архівного фонду, забезпечення подальшого розвитку архівної справи, задоволення соціальних потреб 

громадян.

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.

3 0317420 0490
Розбудова інформаційного суспільства на території Чугуївського району, 
удосконалення системи забезпечення місцевих органів влади повнотою й 

достовірною інформацією для підтримки процесів прийняття управлінських рішень,
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забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, сприяння 
соціально-економічному розвитку району шляхом упровадження сучасних та 

перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності району.

4 0317420 0490

Створення умов для гарантованого рівня захисту населення і територій району від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зменшення ризику 

їх виникнення. Створення нормальних умов для ефективного використання сил 
цивільного захисту району, для їх матеріального-технічного забезпечення.

5 0317420 0490 Поповнення заздалегіть матеріально-технічними цінностями та засобами місцевого 
матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

6 0317420 0490
Вирішення пріоритетних завдань щодо забезпечення гарантованої збереженності у 

Чугуївському районі документів Національного архівного фонду, забезпечення 
подальшого розвитку архівної справи, задоволення соціальних потреб громадян.

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

№
з/п КПКВК КФКВК Завдання бюджетної програми загальний

фонд
спеціальний

фонд Разом

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

1 0317420 0490

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

335,0 335,0

2 0317420 0490 Забезпечення канцелярськими товарами та 
приладдям 150,0 150,0

Поглиблення та подальший розвиток інформатизації 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
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1 0317420 0490 Створення та розвиток інформаційної 
інфраструктури 53,0 53,0

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

90,0 90,0

Розбудова інформаційного суспільства на території 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 0317420 0490

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

33,5 33,5

Створення умов для гарантованого рівня захисту населення і територій району від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру, зменшення ризику їх виникнення. Створення нормальних умов для 

ефективного використання сил цивільного захисту району, для їх матеріального-технічного забезпечення
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1 0317420 0490
Підвищення ефективності заходів щодо 
захисту населення і територій району від 
надзвичайних ситуацій

5,9 5,9

Поповнення заздалегіть матеріально-технічними цінностями та засобами місцевого матеріального резерву для
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

1 0317420 0490

Поповненняматеріально-технічними 
цінностями та засобами місцевого 
матеріального резерву для запобігання і 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

34,5 34,5

Вирішення пріоритетних завдань щодо забезпечення гарантованої збереженності у Чугуївському районі 
документів Національного архівного фонду, забезпечення подальшого розвитку архівної справи, задоволення

соціальних потреб громадян

1 0317420 0490

Забезпечення гарантованої збереженності у 
Чугуївському районі документів 
Національного архівного фонду та 
забезпечення розвитку архівної справи

21,6 21,6

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:
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10. Результативні показники бюджетної програми:

№
з/п Показники Одиниця

виміру
Джерело

інформації
загальний

фонд

Рік

спеціальний
фонд

(тис. грн.)

разом

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

1. Показники затрат

обсяг видатків тис.грн. розрахунок 485,0 485,0

2 Показники продукту

кількість заходів од. розрахунок 1 1

3 Показники ефективності

середні витрати на проведення 
одного заходу тис. грн.. розрахунок 485,0 485,0

ІІ. Забезпечення збереження енергоресурсів

4 Показники якості

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

тис.грн. розрахунок

оплата теплопостачання тис.грн. розрахунок

оплата водопостачання тис.грн. розрахунок

оплата електроенергії тис. грн. розрахунок
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загальна площа приміщень кв.м 2057,6 2057,6

5 Показники продукту

обсяг споживання енергоресурсів, 
натуральні одиниці, в тому числі:

теплопостачання Гкал розрахунок

водопостачання м3 розрахунок

електроенергії кВт розрахунок

6 Показники ефективності

середнє споживання комунальних 
послуг та енергоносіїв, в тому 
числі:

теплопостачання, Г кал на 1 м2 
опалювальної площі Гкал розрахунок

водопостачання, м3 на 1 м2 
загальної площі

м3 розрахунок

електроенергії, кВт на 1 м2 
загальної площі кВт розрахунок

ІІ. 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 153,0 153,0
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2 Показники продукту

кількість заходів од. розрахунок 1 1

кількість працівників охвачених 
заходами осіб розрахунок 59 59

3 Показники ефективності

середні витрати на проведення 
одного заходу тис. грн.. розрахунок 153,0 153,0

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

ш. 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. розрахунок 33,5 33,5

2 Показники продукту

кількість заходів од. розрахунок 1 1

кількість працівників охвачених 
заходами осіб розрахунок 3 3

3 Показники ефективності

середні витрати на проведення 
одного заходу тис. грн.. розрахунок 33,5 33,5

середні витрати на одного тис.грн. розрахунок 11,2 11,2
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працівника, охвачених заходами

IV. Створення умов для гарантованого рівня захисту населення і територій району від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру, зменшення ризику їх виникнення. Створення нормальних умов для 

ефективного використання сил цивільного захситу району, для їх матеріального-технічного забезпечення

1. Показники затрат

обсяг видатків тис.грн. розрахунок 40,4 40,4

2 Показники продукту

кількість заходів од. розрахунок 2 2

кількість працівників охвачених 
заходами осіб розрахунок 141 141

3 Показники ефективності

середні витрати на проведення 
одного заходу тис. грн.. розрахунок 20,2 20,2

середні витрати на одного 
працівника, охвачених заходами тис.грн. розрахунок 0,3 0,3

Вирішення пріоритетних завдань щодо забезпечення гарантованої збереженності у Чугуївському районі 
документів Національного архівного фонду, забезпечення подальшого розвитку архівної справи, задоволення

соціальних потреб громадян

1. Показники затрат

обсяг видатків тис.грн. розрахунок 21,6 21,6

2 Показники продукту

кількість заходів од. розрахунок 1 1

кількість працівників охвачених осіб розрахунок 141 141
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заходами

3 Показники ефективності

середні витрати на проведення 
одного заходу тис. грн.. розрахунок 21,6 21,6

середні витрати на одного 
працівника, охвачених заходами тис.грн. розрахунок 0,2 0,2

Всього: 733,5 733,5

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

Код Найменування
джерел

надходжень

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План звітного періоду

Про
реал

)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)

х х х
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Код Найменування
джерел

надходжень

Касові видатки станом на 
0 1  січня звітного періоду План звітного періоду

Пре
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

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

1. 03 
(КПКВК МБ)

2. 0310000 
(КПКВК МБ)

3. 0318370
(КПКВК МБ)

Розпорядження голови 
районної державної адміністрації

і наказ фінансового управління 
зайонної 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)

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів________________________________________
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  283,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду -

283.7 тис. гривень та спеціального фонду -  0.00 тис. гривень.
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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 гарантованого рівня захисту населення і територій району від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, зменшення ризику їх виникнення.

Створення нормальних умов для ефективного використання сил цивільного захисту району, для їх матеріально- 

технічного забезпечення.

Удосконалення системи превенції правопорушень, координація у цьому напрямі дій районної державної 

адміністрації, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, громадських інститутів та населення з метою 

захисту конституційних прав і свобод громадян, дітей, інших малозахищених верств населення, забезпечення публічної 

безпеки та порядку у громадських місцях, зниження тиску злочинного середовища на громадян, підприємців, 

недопущення загострення криміногенної ситуації, створення умов для продуктивного та ефективного розвитку району.
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Комплексне здійснення заходів щодо підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони до охорони 

важливих стратегічних об’єктів і комунікацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів 

військового управління, боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними збройними формуваннями; 

матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу та підрозділів територіальної оборони при проведенні 

занять, тренувань та навчань.

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

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

1 0318370 0180 Програма розвитку цивільного захисту на 2017 -  2018 роки

2 0318370 0180 Програму забезпечення публічної безпеки і порядку в Чугуївському районі 
Харківської області на 2016-2017 роки

3 0318370 0180 Програма Територіальної оборони Чугуївського району Харківської області на
2016-2017 роки

\8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань:

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

фонд
спеціальний

фонд Разом

Програма розвитку цивільного захисту на 2017 -  2018 роки
1 0318370 0180 Підвищення ефективності заходів щодо захисту 

населення і територій району від надзвичайних 
ситуацій.
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2 0318370 0180 Забезпечення пожежної безпеки населених пунктів 
району.

3 0318370 0180 Підтримка належного рівня матеріально- 
технічного забезпечення, а саме постійне 
забезпечення паливно-мастильними матеріалами 
пожежно-рятувальних підрозділів Чугуївського 
районного відділу Головного управління 
Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Харківській області.

38,7 38,7

4 0318370 0180 Удосконалення системи зв’язку та оповіщення 
населення району про загрозу та виникнення 
надзвичайних ситуацій.

5 0318370 0180 Забезпечення оперативного реагування на 
надзвичайні ситуації (події) на водних об’єктах, 
участь у ліквідації їх наслідків.

50,0 50,0

6 0318370 0180 Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи 
серед населення щодо правил поведінки на воді й 
кризі та надання першої медичної допомоги.

Програму забезпечення публічної безпеки і порядку в Чугуївському районі Харківської області на 2016-2017 роки
7 0318370 0180 Забезпечення формування страхового фонду 

документації Чугуївського району з метою 
довгострокового і надійного зберігання документів 
страхового фонду для забезпечення користувачів 
(районна державна адміністрація, виконкоми 
сільських, селищних рад, підприємства, установи 
та організації району) повно розмірними 
паперовими їх копіями у випадку відсутності, 
втрати, псування або недоступності оригіналів 
документації для проведення будівельних
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(відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно- 
відновлювальних робіт під час ліквідації 
надзвичайних ситуацій та в особливий період.

8 0318370 0180 Безперервний моніторинг криміногенної ситуації в 
районі та забезпечення своєчасного реагування на 
негативні зміни.

9 0318370 0180 Аналіз соціальних та економічних проблем, інших 
чинників, що впливають на криміногенну 
ситуацію, визначення заходів щодо мінімізації їх 
негативних наслідків.

10 0318370 0180 Вивчення досвіду превенції правопорушень, 
протидії злочинності і корупції та впровадження 
його у практичну діяльність.

11 0318370 0180 Удосконалення взаємодії органів влади та 
правоохоронних органів з питань забезпечення 
публічної безпеки та порядку, превенції 
правопорушень.

12 0318370 0180 Залучення до організації системи забезпечення 
публічного порядку представників громадських 
інститутів, підтримання ініціативи громадян з цих 
питань.

13 0318370 0180 Проведення профілактичної роботи з метою 
попередження радикальних та екстремістських 
проявів, усунення причин і умов, що сприяють 
тероризму, екстремізму, роз’яснення руйнівних та 
негативних наслідків цих проявів.

14 0318370 0180 Протидія незаконному обігу наркотичних, 
психотропних, сильнодіючих речовин, їх аналогів 
та прекурсорів.
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15 0318370 0180 Запобігання правопорушенням, пов’язаним із 
незаконним обігом алкогольної продукції.

16 0318370 0180 Здійснення заходів поліцейського піклування, 
запобігання насильству в сім’ї.

17 0318370 0180 Превенція правопорушень на побутовому ґрунті, 
на ґрунті зловживання алкогольними напоями.

18 0318370 0180 Запровадження системних заходів захисту дітей 
від протиправних посягань, попередження 
втягнення підлітків у протиправну діяльність, 
попередження бездоглядності, безпритульності, 
жебракування серед дітей.

19 0318370 0180 Здійснення посиленого контролю за ситуацією у 
публічних місцях, передусім при проведенні 
заходів за участю значної кількості громадян.

20 0318370 0180 Системна реалізація заходів щодо патріотичного, 
культурного, морального, духовного, спортивного 
виховання громадян, передусім дітей, підлітків та 
молоді, залучення до процесів виховання 
представників громадськості та правоохоронців.

21 0318370 0180 Запровадження комплексних заходів, спрямованих 
на формування довіри населення до органів 
державної влади, правоохоронних органів.

Програма Територіальної оборони Чугуївського району Харківської області на 2016-2017 роки
22 0318370 0180 Забезпечення умов для надійного функціонування 

органів державної влади, органів військового 
управління, стратегічного (оперативного) 
розгортання військ (сил) Збройних Сил України та 
інших військових формувань.

195,0 195,0
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23 0318370 0180 Підготовки у мирний час до охорони та оборони в 
особливий період важливих об’єктів і комунікацій 
життєдіяльності.

24 0318370 0180 Підготовки до боротьби з диверсійно- 
розвідувальними силами, іншими озброєними 
формуваннями агресора, антидержавними 
незаконно утвореними озброєними формуваннями 
та мародерами.

25 0318370 0180 Підтримання правового режиму воєнного стану, 
посилення охорони громадського порядку та 
безпеки громадян.

26 0318370 0180 Створення сприятливих умов для належної 
підготовки у мирний час особового складу 
підрозділів територіальної оборони до виконання 
завдань за призначенням шляхом проведення 
навчань та тренувань з практичного 
відпрацювання навичок бойової підготовки; 
підготовки до розгортання руху опору на 
окупованій території.

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:
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(тис. грн.)

№ Показники Одиниця Д * ерело... Рік
з/п виміру інформації

загальний спеціальний разомфонд фонд

10. Результативні показники бюджетної програми:

Підтримка належного рівня матеріально-технічного забезпечення, а саме постійне забезпечення паливно- 
мастильними матеріалами пожежно-рятувальних підрозділів Чугуївського районного відділу Г оловного 

управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області

1. Показники затрат

Обсяг коштів на виконання заходів 
Програми розвитку цивільного захисту 
на 2017 -  2018 роки

тис.грн. кошторис 38,7 38,7

2 Показники продукту

Реалізація визначених Програмою 
завдань на 2016 рік надасть змогу 
забезпечити належне функціонування 
місцевої територіальної підсистеми 
єдиної державної системи цивільного 
захисту та вирішення завдань 
цивільного захисту.

тис.грн. кошторис 38,7 38,7

3 Показники ефективності

Забезпечення паливно-мастильними 
матеріалами пожежних рятувальних 
підрозділів: 50-ої державної пожежної 
рятувальної частини, 39-го державного

тис.грн. кошторис 38,7 38,7
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пожежного рятувального посту 
Чугуївського районного відділу 
Г оловного управління Державної 
служи України з надзвичайних 
ситуацій у Харківській області

4 Показники якості

Забезпечення контролю за ходом 
реалізації Програми розвитку 
цивільного захисту на 2017 -  2018 роки

% 100 100

Удосконалення системи превенції правопорушень, координація у цьому напрямі дій районної державної 
адміністрації, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, громадських інститутів та населення з 

метою захисту конституційних прав і свобод громадян, дітей, інших малозахищених верств населення, 
забезпечення публічної безпеки та порядку у громадських місцях, зниження тиску злочинного середовища на 

громадян, підприємців, недопущення загострення криміногенної ситуації, створення умов для продуктивного та
ефективного розвитку району

1. Показники затрат

Обсяг коштів на виконання заходів 
Програми забезпечення публічної 
безпеки і порядку у Чугуївському 
районі Харківської області на 2016
2017 роки

тис.грн. кошторис 50,0 50,0

2 Показники продукту

Реалізація визначених Програмою 
завдань на 2017 рік надасть змогу 
удосконалити систему превенції 
правопорушень, координація у цьому

тис.грн. кошторис 50,0 50,0
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напрямі дій районної державної 
адміністрації, органів місцевого 
самоврядування, правоохоронних 
органів, громадських інститутів та 
населення з метою захисту 
конституційних прав і свобод 
громадян, дітей, інших малозахищених 
верств населення, забезпечення 
публічної безпеки та порядку у 
громадських місцях, зниження тиску 
злочинного середовища на громадян, 
підприємців, недопущення загострення 
криміногенної ситуації, створення 
умов для продуктивного та 
ефективного розвитку району

3 Показники ефективності

Забезпечення оперативного реагування 
на надзвичайні ситуації (події) на 
водних об’єктах, участь у ліквідації їх 
наслідків.

тис.грн. кошторис 50,0 50,0

4 Показники якості

Забезпечення контролю за ходом 
реалізації Програми забезпечення 
публічної безпеки і порядку у 
Чугуївському районі Харківської 
області на 2016-2017 роки

% 100 100

Комплексне здійснення заходів щодо підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони до охорони
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важливих стратегічних об’єктів і комунікацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
органів військового управління, боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними збройними 

формуваннями; матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу та підрозділів територіальної
оборони при проведенні занять, тренувань та навчань

1. Показники затрат

Обсяг коштів на виконання заходів 
Програми Територіальної оборони 
Чугуївського району Харківської 
області на 2016-2017 роки

тис.грн. кошторис 195,0 195,0

2 Показники продукту

Реалізація визначених Програмою 
завдань на 2017 рік надасть змогу на 
комплексне здійснення заходів щодо 
підготовки особового складу 
підрозділів територіальної оборони до 
охорони важливих стратегічних 
об’єктів і комунікацій, органів 
державної влади, органів місцевого 
самоврядування, органів військового 
управління, боротьби з диверсійними 
та іншими незаконно створеними 
збройними формуваннями; 
матеріально-технічного забезпечення 
потреб особового складу та підрозділів 
територіальної оборони при проведенні 
занять, тренувань та навчань

тис.грн. кошторис 195,0 195,0

3 Показники ефективності
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Забезпечення та створення належних 
умов для бойового вишкілу особового 
складу підрозділів територіальної 
оборони; забезпечення навчального 
процесу необхідним матеріально- 
технічним обладнанням та 
відповідними засобами; вжиття 
додаткових заходів для охорони 
важливих (стратегічних) об’єктів і 
комунікацій

тис.грн. кошторис 195,0 195,0

4 Показники якості

Забезпечення контролю за ходом 
реалізації Програми Територіальної 
оборони Чугуївського району 
Харківської області на 2016-2017 роки

% 100 100

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

Код Найменування
джерел

надходжень

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План звітного періоду

Про
реал

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



13

Код Найменування
джерел

надходжень

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План звітного періоду

Пр<
реаг

згноз 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
* « *

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

М.М. ШОШИН

Т.М. БУРЕИКО


