
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

У Чугуїв №

Про внесення змін до паспорту 
бюджетної програми 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 20.12.2017 «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 такі зміни до паспорту бюджетної 
програми, затвердженої розпорядженням голови районної державної 
адміністрації від 08.02.2017 № 56 «Про затвердження бюджетних паспортів 
місцевого бюджету на 2017 рік»:

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

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

0316130 «Забезпечення функціонування комбінатів комунальних 
підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та 
організацій житлово-комунального господарства» (додається);

0317420 «Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку 
території» (додається).

Заступник голови районної 
державної адміністрації



1. 03 
(КГЖВК МБ)

2. 0310000 
(КГЖВК МБ)

3. 0314030 
(КГЖВК МБ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
районної державної адміністрації

і наказ фінансового управління 
районної державної адміністрації

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області_______________________
(найменування головного розпорядника)

Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області_______________________
(найменування бюджетної програми)

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи__________
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  135,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  

135,000 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 досягай 

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



з

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

135,0 135,0

Усього: 135,0 135,0

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

№
з/п Показники Одиниця

виміру
Джерело

інформації

Рік

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

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 135,0 135,0

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 844 844

4 Показники якості
динаміка збільшення кількості осіб, % розрахунок - -
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які отримали грошову винагороду, 
порівняно з минулим роком,%

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

% розрахунок - -

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

Код Найменування
джерел

надходжень

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План звітного періоду

Прогноз до кінця 
реалізації проекту 

(програми)
Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

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

X X X

Інвестиційний 
проект 
(програма) 2
•  •  •

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

документів по галузі.

Заступник голови районної 
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління 
районної державної адміністрації

В.М. ВОЛОЦКОВА

Т.М. БУРЕИКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

2 .

3.

03
(КПКВК МБ)

0310000 
(КПКВК МБ)

0316130
(КПКВК МБ)

Розпорядження голови 
)айонної 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)

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних 
виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-
комунального господарства_______________________________________________
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  3712,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду -

3121,3 тис. гривень та спеціального фонду — 591,1 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;



Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»;

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового 

методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

рішення Чугуївської районної ради Харківської області XVII сесія VII скликання від 23.12.2016 року «Про районний 

бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення раціонального використання, експлуатації, утримання та обслуговування майна, яке належить до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району та здійснення окремих майнових операцій з 

ними; удосконалення управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району.

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

2

(тис, грн.)

№
з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

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

комунального господарства

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

№
з/п КПКВК КФКВК Завдання бюджетної програми загальний

фонд
спеціальний

фонд Разом

Забезпечення раціонального використання, експлуатації, утримання та обслуговування майна, яке належить до 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району та здійснення окремих майнових



з

операцій з ними; удосконалення управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ
Чугуївського району

1 0316130 0620 Оплата праці працівників 1636,5 1636,5
заробітна плата 1355,1 1355,1
нарахування на оплату праці 281,4 281,4

2 0316130 0620 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1032,1 1032,1
3 0316130 0620 Виконання робіт та послуг, покладених на 

Установ, щодо здійснення майнових операцій 
з об’єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ Чугуївського району; 
утримання та обслуговування майна спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ 
Чугуївського району (оплата послуг 
телефонного зв’язку, опалення будівель, 
прибирання та охорона будівель та інше)

452,7 591,1 1043,8

Усього: 3121,3 591,1 3712,4

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:

Рік

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

№
з/п Показники Одиниця

виміру
Джерело

інформації



4

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 4195,8 591,1 4786,9

2 Показники продукту

кількість заходів од. розрахунок

3 Показники ефективності

середні витрати на проведення 
одного заходу грн.. розрахунок

4 Показники якості

темп зростання кількості задів 
порівняно з попереднім роком % розрахунок

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

% розрахунок

II. Забезпечення збереження ресурсів

1 Показники якості

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

тис.грн. розрахунок 282,9 282,9

оплата теплопостачання тис.грн. розрахунок 264,0 264,0

оплата водопостачання тис.грн. розрахунок 3,0 3,0

оплата електроенергії тис.грн. розрахунок 15,9 15,9
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загальна площа приміщень кв. м. свідоцтво про 
право власності 8405,9 8405,9

2 Показники продукту

обсяг споживання енергоресурсів, 
натуральні одиниці, в тому числі:

теплопостачання Гкал розрахунок 0,0314 0,0314

водопостачання м3 розрахунок 0,0 0,0

електроенергії кВт розрахунок 0,0019 0,0019

3 Показники ефективності

середнє споживання комунальних 
послуг та енергоносіїв, в тому 
числі:

теплопостачання, Гкал на 1 м2 
опалювальної площі Гкал розрахунок 102,78 102,78

водопостачання, м3 на 1 м2 загальної 
площі м3 розрахунок 2,736 2,736

електроенергії, кВт на 1 м2 
загальної площі кВт розрахунок 50,9166 50,9166

4 Показники якості

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

0 0

теплопостачання % розрахунок 0 0

водопостачання % розрахунок 0 0
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електроенергії % розрахунок 0 0

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

0 0

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

Код
Найменування

джерел
надходжень

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План звітного періоду

Пре
реаі

)ГНОЗ до кінця 
іізації проекту 
"програми)

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

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

X X X

•  •  •

Інвестиційний 
проект 
(програма) 2
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Код Найменування
джерел

надходжень

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План звітного періоду

Пре
реаі

)ГНОЗ до кінця 
іізації проекту 
^програми)

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

УСЬОГО

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

документів по галузі.

Заступник голови районної 
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління 
районної державної адміністрації

В.М. ВОЛОЦКОВА

Т.М. БУРЕИКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
ійонної державної адміністрації

і наказ фінансового управління 
районної державної адмшістрації

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

03
(КПКВК МБ)

2. 0310000 
(КПКВК МБ)

3. 0317420 
(КПКВК МБ)

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 -  675,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  675,2 

тис.грн. та спеціального фонду -  0^0 тис.грн.
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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» (зі змінами);

рішення Чугуївської районної ради Харківської області XXXI сесія VII скликання від 20.12.2017 року «Про внесення 

змін до рішення Чугуївської районної ради від 23.12.2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік» (із змінами) та 

додатків до нього.

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,



з

забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, сприяння соціально-економічному розвитку 

району шляхом упровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності 

району.

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 збереженості 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.
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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, 
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

119,3 119,3

2 0317420 0490
Забезпечення канцелярськими товарами 
та приладдям

148,0 148,0
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Поглиблення та подальший розвиток інформатизації Чугуївського району в інтегральному зв’язку з 
регіональною програмою інформатизації Харківської області та національною програмою інформатизації 

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

району

1 0317420 0490 Створення та розвиток інформаційної 
інфраструктури 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 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 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

117,4 74,8



6

сучасних та перспективних 
інформаційних технологій в усі сфери 
життєдіяльності району

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

1 0317420 0490
Підвищення ефективності заходів щодо 
захисту населення і територій району від 
надзвичайних ситуацій

9,4 9,4

Поповнення заздалегіть матеріально-технічними цінностями та засобами місцевого матеріального резерву для
^  • • • • ••• • • и  • к*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

93,6 93,6

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:
(тис, грн.)

№
з/п Показники Одиниця

виміру
Джерело

інформації

Рік

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

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

1. Показники затрат

обсяг видатків тис.грн. розрахунок 267,3 267,3

2 Показники продукту

кількість заходів од. розрахунок 1 1

3 Показники ефективності

середні витрати тис. грн.. розрахунок 267,3 267,3

II. 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

загальна площа приміщень кв.м 2057,6 2057,6

5 Показники продукту

обсяг споживання енергоресурсів,
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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, Гкал 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

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

2 Показники продукту
кількість заходів од. розрахунок 1 1

кількість працівників охвачених 
заходами

осіб розрахунок 59 59
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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

III. 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 117,4 117,4

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 117,4 117,4

середні витрати тис.грн. розрахунок 39,13 39,13

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
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обсяг видатків тис.грн. розрахунок 9,4 9,4

2 Показники продукту

кількість заходів од. розрахунок 1 1

кількість працівників осіб розрахунок 141 141

3 Показники ефективності

середні витрати на проведення одного 
заходу

тис. грн.. розрахунок 9,4 9,4

середні витрати тис.грн. розрахунок 0,07 0,07

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

1 Показники затрат

обсяг видатків тис.грн. розрахунок 34,5 34,5

2 Показники продукту

кількість заходів од. розрахунок 1 1

кількість працівників осіб розрахунок 141 141

3 Показники ефективності

середні витрати на проведення одного 
заходу

тис.грн. розрахунок 34,5 34,5

середні витрати тис.грн. розрахунок 0,24 0,24

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

задоволення соціальних потреб громадян

І. Показники затрат
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обсяг видатків тис.грн. розрахунок 93,6 93,6

2 Показники продукту

кількість заходів од. розрахунок 1 1

кількість працівників охвачених 
заходами

осіб розрахунок 141 141

3 Показники ефективності

середні витрати на проведення одного 
заходу тис. грн.. розрахунок 93,6 93,6

середні витрати тис.грн. розрахунок 0,7 0,7

Всього: 892,9 892,9

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

Код
Найменування

джерел
надходжень

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

Пре
реаі

)ГНОЗ до кінця 
іізації проекту 
^програми)

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2

Інвестиційний 
проект 
(програма) 1

Надходження 
із бюджету
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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

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 відкоригувати відповідно до нормативних 

документів по галузі.

Заступник голови районної 
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління 
районної державної адміністрації

В.М. ВОЛОЦКОВА

Т.М. БУРЕИКО


