від "24" жовтня 2017 року

№ 308-р
м. Знам’янка

Про затвердження в новій редакції
паспортів бюджетних програм
районного бюджету на 2017 рік
Відповідно до рішення районної ради від 12 жовтня 2017 року № 297
"Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року № 201
"Про районний бюджет на 2017 рік", Правил складання паспортів бюджетних
програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом
Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим
в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року № 1104/25881 (зі
змінами):
1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2017 рік, що додаються,
за:
1) КПКВК МБ 0312010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню";
2) КПКВК МБ 0312180 "Первинна медична допомога населенню";
3) КПКВК МБ 0312220 "Інші заходи в галузі охорони здоров'я";
4) КПКВК МБ 0313100 "Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального
обслуговування";
5) КПКВК МБ 0315030 "Розвиток дитячо-юнацького та резервного
спорту";
6) КПКВК МБ 0315050 "Підтримка фізкультурно-спортивного руху";
7) КПКВК МБ 0317210 "Підтримка засобів масової інформації".
2. Визнати такими, що втратили чинність:
1) паспорти бюджетних програм на 2017 рік, затверджені
розпорядженням голови районної державної адміністрації від 03 лютого
2017 року № 30-р, за:
КПКВК МБ 0315030 "Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту";
КПКВК МБ 0315050 "Підтримка фізкультурно-спортивного руху";
КПКВК МБ 0317210 "Підтримка засобів масової інформації".
2) паспорт бюджетної програм на 2017 рік за КПКВК МБ 0312220 "Інші
заходи в галузі охорони здоров'я", затверджений розпорядженням голови
районної державної адміністрації від 25 квітня 2017 року № 112-р;
3) паспорти бюджетних програм на 2017 рік, затверджені
розпорядженням голови районної державної адміністрації від 10 серпня
2017 року № 229-р, за:
КПКВК МБ 0312010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню";

КПКВК МБ 0312180 "Первинна медична допомога населенню";
КПКВК МБ 0313100 "Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального
обслуговування".

Голова районної
державної адміністрації

О. ЛУКАШОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Знам'янської районної
державної адміністрації 24 жовтня 2017 № 308-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ фінансового управління Знам'янської
районної державної адміністрації
24 жовтня 2017 № 32
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
1. 0300000
(КПКВК МБ)

Знам'янська районна державна адміністрація Кіровоградської області
(найменування головного розпорядника)

2. 0310000
(КПКВК МБ)

Знам'янська районна державна адміністрація Кіровоградської області
(найменування відповідального виконавця)

3. 0312010
(КПКВК МБ)

0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – 28471,6 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 26108,6 тис.
гривень та зі спеціального фонду – 2363,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Основи законодавства України про охорону
здоров'я", постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку
складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", від 29 грудня
2009 року № 1418 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та
неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров'я", наказ Міністерства праці
та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519 "Про
упорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення",

наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року № 283/437 "Про
затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих
бюджетів галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 "Типова
програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасова класифікація видатків та кредитування
для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", Правила складання
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджені наказом Міністерства
фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року
№ 1104/25881 (зі змінами), рішення районної ради від 10 жовтня 2017 року № 297 "Про внесення змін до рішення
районної ради від 23 грудня 2016 року № 201 "Про районний бюджет на 2017 рік".
6. Мета бюджетної програми: підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань
Підпрограма/завдання бюджетної
№ з/п КПКВК
КФКВК
програми
1
2
3
4
Підпрограми
Завдання
1
0312010
0731
Забезпечення надання населенню
амбулаторно-поліклінічної допомоги
2
0312010
0731
Забезпечення надання населенню
стаціонарної медичної допомоги
Разом

Загальний
фонд
5

Спеціальний
фонд
6

Разом
7

10443,4
15665,2

945,2
1417,8

11388,6
17083,0

26108,6

2363,0

28471,6

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
КПКВК загальний спеціаль- разом
Найменування регіональної цільової програми
фонд
ний фонд
Районна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекцій, лікування,
031201
догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2014-2018 роки,
15,0
15,0
0
затверджена рішенням районної ради від 21 червня 2015 року № 748
Районна програма запобігання та лікування серцево-судинних та судинно031201
мозкових захворювань на 2015-2017 роки, затверджена рішенням районної
4,0
4,0
0
ради від 27 січня 2015 року № 692
ВСЬОГО
19,0
19,0
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм
№
з/п
1
1

2

КПКВК

Назва показників

2
0312010

3
Затрат
кількість установ, од
кількість штатних одиниць
у т.ч.. лікарів
кількість ліжок у звичайних
стаціонарах
Продукту
кількість ліжко-днів у звичайних
стаціонарах, тис. од.;
Кількість лікарських відвідувань (у
поліклінічних відділеннях лікарень)

Одиниця
виміру
4
од.
од.
од.
од.
тис. од.
осіб.

Джерело інформації
5
Звіт лікувально-профілактичного
закладу (форма - 20)
Штатний розпис
Штатний розпис
Звіт лікувально-профілактичного
закладу (форма - 20)
Звіт лікувально-профілактичного
закладу (форма - 20)
Звіт лікувально-профілактичного
закладу (форма - 20)

Значення
показника
6
1
350,75
80,75
226

93,8
216 385

1

3

4

2

3
Кількість пролікованих хворих у
стаціонарі, осіб.
ефективності
завантаженість ліжкового фонду у
звичайних стаціонарах, днів;
середня тривалість лікування у
стаціонарі, днів.
якості
зниження рівня захворюваності
порівняно з попереднім роком
зниження показника летальності

4
осіб
днів.
днів.

%
%

Продовження таблиці
5
6
Звіт лікувально-профілактичного
10 542
закладу (форма - 20)
Звіт лікувально-профілактичного
закладу (форма - 20)
Звіт лікувально-профілактичного
закладу (форма - 20)
Звіт лікувально-профілактичного
закладу (форма - 20)
Звіт лікувально-профілактичного
закладу (форма - 20)

325,7
8,9

0,5
1,2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)1:

Ко
д

1

(тис. грн)
Проведені видатки
Прогноз до кінця
Пояснення,
План видатків звітного
станом на 01 січня
реалізації
що
періоду
Найменування
звітного періоду
інвестиційного проекту характериджерел
КПКВК загаль- спеціазують
загаль- спеціа
загаль- спеціанадходжень
джерела
ний
льний
ний
-льний
ний
льний
разом
разом
разом
фінансувафонд
фонд
фонд
фонд
фонд
фонд
ння
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Підпрограма
Інвестиційни
й проект 1
Надходження
із бюджету
Інші джерела
Х
Х
Х
фінансування
(за видами)
Інвестиційни
й проект 2
Усього

Голова районної
державної адміністрації

______________
(підпис)

___О. С. Лукашов________
(ініціали та прізвище)

Погоджено:
Начальник фінансового
управління райдержадміністрації

______________

__Г. М. Бискуб_______

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Знам'янської районної
державної адміністрації 24 жовтня 2017 № 308-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ фінансового управління Знам'янської
районної державної адміністрації
24 жовтня 2017 № 32
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
1.

____0300000_____
(КПКВК МБ)

Знам'янська районна державна адміністрація у Кіровоградській області
(найменування головного розпорядника)

2. ____0310000_____
Знам'янська районна державна адміністрація у Кіровоградській області
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
3. _____0312220_____ _0763_
_Інші заходи в галузі охорони здоров'я____________________________
(КПКВК МБ) (КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –
412,3 тис. грн.. спеціального фонду - 0,0 тис. гривень

412,3 тис. грн., у тому числі: загального фонду -

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України
"Про Державний бюджет України на 2017 рік", "Про місцеві державні адміністрації в Україні", "Основи законодавства
України про охорону здоров'я", постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 "Про
затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних
установ" (зі змінами), від 29 грудня 2009 року № 1418 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років

2
лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони
здоров'я" (зі змінами), від 10 березня 2017 року № 181 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих
захворювань", накази Міністерства охорони здоров'я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519 "Про упорядкування
умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", від 27 липня
2016 року № 801 "Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та
положень про його підрозділи", Наказ Міністерства фінансів, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня
2010 року № 248/437 (зі змінами) "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Правила складання паспортів бюджетних
програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерством фінансів України від
26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року № 1104/25881 (зі
змінами), рішення районної ради від 10 жовтня 2017 року № 297 "Про внесення змін до рішення районної ради від
23 грудня 2016 року № 201 "Про районний бюджет на 2017 рік"
6. Мета бюджетної програми
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання,
цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму.
7.Підпрограми,спрямовані на досягнення мети визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

3
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
№
з/п
1

КПКВК

КФКВК

2
0312220

3
0763

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2
4
Інші заходи в галузі охорони здоров'я
завдання
Забезпечення
відшкодування
вартості
лікарських засобів для лікування осіб, що
страждають на серцево-судинні захворювання,
цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму.

Загальний
фонд
5

412,3

(тис. грн)
Спеціальний
Разом
фонд
6
7

-

412,3

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
Найменування регіональної цільової програми

КПКВК

Загальний
фонд

1

2

3

Усього

Спеціальний Разом
фонд
4

5

4
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№
з/п
1
1

КПКВК
2
0312220

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

3
Інші заходи в галузі охорони
здоровя
завдання
Забезпечення відшкодування
вартості лікарських засобів для
лікування осіб, що страждають на
серцево-судинні захворювання,
цукровий діабет ІІ типу,
бронхіальну астму.
Показники затрат
Видатки на забезпечення
відшкодування лікарських засобів
Показники продукту
Кількість хворих що потребують
лікування
Показники ефективності
Кількість на 1хворого що
потребують лікування
Показник якості
Забезпеченість хворих лікарськими
засобами

4

5

тис.грн

Значення
показника
6
412,3

грн

кошторис

412,3

осіб

Реєстр диспансерного
обліку

14473

грн.

розрахунок

20,35

%

100

5
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)1:
(тис. грн)
Проведені видатки
ПоясненПрогноз до кінця
станом на
План видатків звітного
ня, що
реалізації
01 січня звітного
періоду
характеНайменування
інвестиційного проекту
періоду
ризують
Код
джерел
КПКВК
джерела
надходжень
загальспезагальспезагальспений
ціальни разом ний ціальний разом
ний ціальний разом фінансування
фонд
й фонд
фонд
фонд
фонд
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Підпрограма
Інвестиційний
проект 1
Надходження
із бюджету
Інші джерела
Х
Х
Х
фінансування
(за видами)
Інвестиційний
проект 2
Усього
Голова районної
державної адміністрації
______________
___О.С. Лукашов__________
(підпис)

Погоджено:
Начальник фінансового
управління райдержадміністрації

(ініціали та прізвище)

______________

Г.М. Бискуб

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Знам'янської районної
державної адміністрації 24 жовтня 2017 № 308-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ фінансового управління Знам'янської
районної державної адміністрації
24 жовтня 2017 № 32
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
1.__0300000___
(КПКВК МБ)

Знам'янська районна державна адміністрація у Кіровоградській області
(найменування головного розпорядника)

2. __0310000____
Знам'янська районна державна адміністрація у Кіровоградській області
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
3. __0312180________0726 ___ __Первинна медична допомога населенню
(КПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – 15257,5 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 14230,2 тис.
гривень, із спеціального фонду – 1027,3 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної Конституція України, Бюджетний Кодекс України, закони України "Про
Державний бюджет України на 2017 рік", "Про місцеві державні адміністрації", "Основи законодавства України про
охорону здоров'я", постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 № 228 "Про затвердження Порядку
складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (зі змінами), від
29 грудня 2009 року № 1418 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з
базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров'я" (зі змінами),
наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 05 жовтня
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2005 року № 308/519 "Про упорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ
соціального захисту населення", наказ Міністерства охорони здоров'я України від 27 липня 2016 року № 801 "Про
затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його
підрозділи", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року
№ 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для
місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" (зі змінами), Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих
бюджетів та звітів про їх виконання, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року
№ 836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року № 1104/25881 (зі змінами), рішення
районної ради від 10 жовтня 2017 року № 297 "Про внесення змін до рішення районної ради від
23 грудня 2016 року № 201 "Про районний бюджет на 2017 рік".
6. Мета бюджетної програми
Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань
№
Підпрограма/завдання
КПКВК
КФКВК
з/п
бюджетної програми
1
2
3
4
Забезпечення надання населенню первинної
1
0312180
0726
медичної допомоги за місцем проживання
(перебування).
Усього

загальний
фонд
5

спеціальний
фонд
6

разом

14230,2

1027,3

15257,
5

14230,2

1027,3

15257,
5

7

15

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
КПКВК Загальни
Найменування регіональної цільової програми
й
фонд
1
2
3
Районна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекцій, лікування,
догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 20140312180
5,0
2018 роки (зі змінами) затверджена рішенням районної ради
від 21 червня 2015 року № 748
Районна програма запобігання та лікування серцево-судинних та
судинно-мозкових захворювань на 2015-2017 роки затверджена
0312180
1,0
рішенням районної ради від 27 січня 2015 року № 692
6,0
Усього

Спеціальний Разом
фонд
4

5

-

5,0

-

1,0

-

6,0

10. Результативні показники бюджетної програми
№
з/п
1
1

2

КПКВК

Назва показника

2

3
Затрат
кількість штатних посад
у т.ч.. лікарів
Продукту
кількість прикріпленого населення
кількість лікарських відвідувань
Кількість хворих, які знаходяться на
амбулаторному лікуванню і отримали
медикаменти безкоштовно, або пільгові

Одиниця
виміру
4

Джерело
інформації
5

Значення
показника
6

од.
од.

Штатний розпис
Штатний розпис

195,75
38,5

осіб
осіб
осіб

Звіт форма № 20
Звіт форма № 20
Статистичний
звіт

50800
104354
120

16

1

3

4

2

3
Видатки на безкоштовні та пільгові видачі
медикаментів

Погашення заборгованості минулих років
Ефективності
Кількість прикріпленого населення на
одного лікаря, який надає первинну
допомогу
Середня кількість відвідувань на одного
лікаря
якості
Забезпечення повноти охоплення
профілактичними щепленнями
Динаміка виявлених візуальних форм
онкозахворювань в занедбаних стадіях
Динаміка виявлених випадків туберкульозу в
занедбаних стадіях
Зниження рівня заборгованості минулих
років

4
тис.грн.

5
Звіт про
виконання плану
безкоштовних та
пільгових
медикаментів

тис.грн
од.

Продовження таблиці
6

150

0,0
Звіт форма № 20
1319

од.

Звіт форма № 20

%

Звіт форма № 12

%

Звіт форма № 12

%

Звіт форма № 12

%

2710

100
14,6
19,3
100
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11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)1:
(тис. грн)
Проведені видатки
Прогноз до кінця
Пояснення,
План видатків звітного
станом на 01 січня
реалізації
що
періоду
Найменування
звітного періоду
інвестиційного проекту характеризу
Код
джерел
КПКВК
ють джерела
загаль- спеціазагаль- спеціазагаль- спеціанадходжень
ний
льний разом ний
льний разом
ний
льний разом фінансування
фонд
фонд
фонд
фонд
фонд
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Підпрограма
Інвестиційни
й проект 1
Надходження
із бюджету
Інші джерела
Х
Х
Х
фінансування
(за видами)
Інвестиційни
й проект 2
Усього
Голова районної
державної адміністрації

______________
(підпис)

___О. С. Лукашов________
(ініціали та прізвище)

Погоджено:
Начальник фінансового
управління райдержадміністрації

______________
(підпис)

__Г. М. Бискуб_______
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Знам'янської районної
державної адміністрації 24 жовтня 2017 № 308-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ фінансового управління Знам'янської
районної державної адміністрації
24 жовтня 2017 № 32
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
1. 0300000
Знам'янська районна державна адміністрація Кіровоградської області
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника)
2. 0310000
(КПКВК МБ)

Знам'янська районна державна адміністрація Кіровоградської області
(найменування відповідального виконавця)

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам,
дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
3. 0313100

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10402,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду
– 6613,0 тис. гривень та спеціального фонду – 3789,5 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, постанова
Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 № 228 "Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження
та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", накази Міністерства фінансів України від 02 серпня
2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та
виконання місцевих бюджетів", від 27 липня 2011 року № 945 "Про затвердження примірного переліку результативних
показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні

1
9

міжбюджетних трансфертів", від 02 грудня 2014 року № 1195 "Типова програмна класифікація видатків та
кредитування місцевих бюджетів/Тимчасова класифікація видатків та кредитування для бюджетів місцевого
самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства
праці та соціальної політики України від 27 вересня 2010 року № 1097/290 "Про затвердження типового переліку
бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та
соціальне забезпечення", Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх
виконання, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим в
Міністерстві
юстиції
України
10 вересня 2014 року № 1104/25881 (зі змінами), рішення районної ради від 10 жовтня 2017 року № 275 "Про внесення
змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року № 201 "Про районний бюджет на 2017 рік".
6. Мета бюджетної програми: надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома,
денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам, та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування
системи органів праці та соціального захисту населення
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п КПКВК КФКВК
Назва підпрограми
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до
1
0313104
1020
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
№
КПКВК КФКВК
з/п
1
2
3
1

0313104

1020

Підпрограма/завдання бюджетної програми
4
Підпрограма
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з
похилим віком, хворобою, інвалідністю
Завдання

(тис. грн.)
загальспеціальразом
ний фонд ний фонд
6
7
8

2
0

1

2

3

4
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання
громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з
похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які
перебувають у складних життєвих обставинах

Усього

Продовження таблиці
6
7
8
6613,0
3789,5 10402,5

6613,0

3789,5

10402,5

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн.)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми
1
регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Усього

КПКВК

загальний
фонд
2

спеціальний
фонд
3

разом
4

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№
з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця
виміру

Джерело інформації

Рік

1

2

3

4

5

6

1

Затрат
Кількість установ

од

Кількість відділень

од

Положення про
1
територіальний центр
Положення про
5
територіальний центр

2
1

1

2

3

4

2

3
у тому числі кількість стаціонарних відділень
постійного та тимчасового проживання
Кількість штатних одиниць персоналу
у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які
надають соціальні послуги
Продукту
Чисельність осіб, які потребують соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)
у т.ч. з 5 гр. рухової активності
Чисельність осіб, забезпечених соціальним
обслуговуванням (наданням соціальних послуг)
Кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та
тимчасового проживання
Ефективності
Чисельність обслуговуваних на 1 шт. одиницю соціального
робітника
Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи
територіальним центром за винятком стаціонарних
відділень, на рік
Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи
територіальним центром у стаціонарному відділенні, на рік
Якості
Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до
загальної чисельності осіб, які потребують соціальних
послуг,%

4
од
од
од
осіб
осіб
осіб
од
осіб

Продовження таблиці
5
6
Положення про
2
територіальний центр
Штатний розпис
99
Штатний розпис
89
Штатний розпис
Звіт про організацію
соц.обслуговування
Звіт про організацію
соц.обслуговування
Звіт про організацію
соц.обслуговування
Звіт про організацію
соц.обслуговування

1754
14
1754
50

Звіт про організацію
соц.обслуговування
Звіт про організацію
соц.обслуговування

32,8

грн./рік

Звіт про організацію
соц.обслуговування

25600

%

Звіт про організацію
соц.обслуговування

100

грн./рік

4549

2
2

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

КПКВК

2
Підпрограма 1
Інвестиційний
проект 1
Надходження із
бюджету
Інші джерела
фінансування
…
Інвестиційний
проект 2
…
Усього

3

Код

1

Касові видатки
Прогноз до кінця
План звітного
станом на 1 січня
реалізації
періоду (рік)
звітного періоду
інвестиційного проекту
загаспецізагаль- спецізагаль- спецільни
альний разом ний альний разом ний альний разом
й
фонд
фонд фонд
фонд
фонд
фонд
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Голова районної
державної адміністрації

х

х

Пояснення, що
характеризують
джерела
фінансування
13

х

______________
(підпис)

___О. С. Лукашов________
(ініціали та прізвище)

Погоджено:
Начальник фінансового
управління райдержадміністрації

______________
(підпис)

__Г. М. Бискуб_______
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Знам'янської районної
державної адміністрації 24 жовтня 2017 № 308-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ фінансового управління Знам'янської
районної державної адміністрації
24 жовтня 2017 № 32
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
1. 0300000
(КПКВК МБ)

Знам'янська районна державна адміністрація Кіровоградської області
(найменування головного розпорядника)

2. 0310000
(КПКВК МБ)

Знам'янська районна державна адміністрація Кіровоградської області
(найменування відповідального виконавця)

3. 0315030
Розвиток дитячо – юнацького та резервного спорту________
1
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 744,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду –
744,9 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон
України "Про фізичну культуру і спорт", наказ Міністерства Фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказу
Міністерства молоді та спорту України 23 листопада 2016 року № 4393 "Про затвердження Типового переліку
бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та
спорту", Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених
наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
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10 вересня 2014 року № 1104/25881 (зі змінами), рішення Знам'янської районної ради від 23 грудня 2016 року № 195
"Про районну цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки", рішення районної
ради від 10 жовтня 2017 року № 297 "Про внесення змін до рішення районної ради від
23 грудня 2016 року № 201 "Про районний бюджет на 2017 рік".
6. Мета бюджетної програми: Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих
досягнень та участі 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 громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного
використання для проведення спортивних заходів.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п КПКВК КФКВК
Назва підпрограми
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких
1
0315031
0810
спортивних шкіл
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн.)
№
з/п
1

КПКВК

0315031

КФКВК

0810

Підпрограма/завдання бюджетної програми
Підпрограма
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Завдання
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня
фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими
спортивними школами
Усього

Загальни
й
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

744,9

744,9

744,9

744,9
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9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн.)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВКВ

1
Районна цільова соціальна програма розвитку фізичної
культури і спорту на 2017-2021 роки, затверджена рішенням
районної ради від 23 грудня 2016 року № 195
Усього

2
0315031

Загальний
фонд
3
744,9

Спеціальний
фонд
4

разом
5
744,9

744,9

744,9

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№
з/п
1
1

1.1

1.2

КПКВК

Назва показника

2
3
0315031 Підпрограма
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня
фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими
спортивними школами
Показники затрат
Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(ДЮСШ), видатки на яких здійснюється з бюджету,
Обсяг витрат на утримання ДЮСШ
Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється
з бюджету, всього
У тому числі тренерів
Показники продукту

Одиниця
виміру
4

Джерело
інформації
5

Значення
показника
6

од

Звіт по мережі 1

тис. грн.
осіб

Кошторис
Облікові дані
установи

744,9
16

осіб

Облікові дані
установи

13

26

1

1.3

2

3
Середньорічна кількість учнів ДЮСШ
кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи, що
візьмуть участь у регіональних спортивних змаганнях
кількість придбаного малоцінного спортивного
обладнання та інвентарю для дитячо-юнацької спортивної
школи
Показники ефективності
Середні витрати на утримання ДЮСШ із розрахунку на
одного працівника
Середньомісячна заробітна плата одного працівника
ДЮСШ
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у
комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах
середні витрати на забезпечення участі одного учня
дитячо-юнацької спортивної школи у регіональних
спортивних змаганнях
середня вартість одиниці придбаного малоцінного
спортивного обладнання та інвентарю для дитячоюнацької спортивної школи
Показники якості
Кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту
України, кандидатів у майстри спорту України
Кількість учнів ДЮСШ, які здобули призові місця в
регіональних спортивних змагання
Динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим
роком

од

Продовження таблиці
5
6
Облікові дані 251
установи
Календар
200
змагань
Кошторис
0

грн.

Розрахунково

43724

грн.

Розрахунково

2621

грн.

Кошторис

14310

грн.

Розрахунково

40

грн.

Розрахунково

0

осіб

Протоколи
змагань
Протоколи
змагань
Розрахунково

3

4
осіб
осіб

осіб
осіб

30
0
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11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)1:
(тис. грн)
Проведені видатки
ПоясненПрогноз до кінця
станом на
План видатків звітного
ня, що
реалізації інвестиційного
01 січня звітного
періоду
характеНайменування
проекту
періоду
ризують
Код
джерел
КПКВК
джерела
надходжень
загаль- спеціазагаль- спеціальзагаль- спеціальний
льний разом ний ний фонд разом
ний ний фонд разом фінансування
фонд
фонд
фонд
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Підпрограма
Інвестиційни
й проект 1
Надходження
із бюджету
Інші джерела
Х
Х
Х
фінансування
(за видами)
Інвестиційни
й проект 2
Усього
Голова районної
державної адміністрації

______________
(підпис)

Погоджено:
Начальник фінансового
управління райдержадміністрації

______________
(підпис)

___О.С. Лукашов__
(ініціали та прізвище)

__Г.М. Бискуб______
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Знам'янської районної
державної адміністрації 24 жовтня 2017 № 308-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ фінансового управління Знам'янської
районної державної адміністрації
24 жовтня 2017 № 32
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
1. 0300000
(КПКВК МБ)

Знам'янська районна державна адміністрація Кіровоградської області_
(найменування головного розпорядника)

2. 0310000
(КПКВК МБ)

Знам'янська районна державна адміністрація Кіровоградської області_
(найменування відповідального виконавця)

3. 0315050
Підтримка фізкультурного-спортивного руху_______________
1
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 49,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 49,9
тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України
"Про фізичну культуру і спорт", наказ Міністерства Фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі
питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства
молоді та спорту України від 23 листопада 2016 року № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних
програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту",
Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджені наказом
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Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
10 вересня 2014 року № 1104/25881 (зі змінами), рішення Знам'янської районної ради: від 23 грудня 2016 року № 195
"Про районну цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки", від 10 жовтня
2017 року № 297 "Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року № 201 "Про районний бюджет
на 2017 рік".
6. Мета бюджетної програми:
Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків
всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури
спорту, підтримка діяльності регіональних рад фізкультурно-спортивного товариства "Колос" для здійснення ними
розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п

КПКВК

КФКВК

1

0315053

0810

2

0315051

0810

Назва підпрограми
Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій
фізкультурно – спортивної спрямованості
Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно –
спортивної спрямованості для проведення навчально – тренувальної та спортивної
роботи
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8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн.)
№
КПКВК
з/п
1

0315053

КФКВК
0810

1.1

2

2.1

0315051

0810

Підпрограма/завдання бюджетної програми

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

47,9

-

47,9

47,9

-

47,9

2,0

-

2,0

2,0

-

2,0

49,9

-

49,9

Фінансова підтримка на утримання місцевих
осередків
(рад)
всеукраїнських
організацій
фізкультурно-спортивної спрямованості
Організація фізкультурно-спортивної роботи серед
сільського населення
Фінансова
підтримка
регіональних
осередків
всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної
спрямованості
для
проведення
навчальнотренувальної та спортивної роботи
Розвиток фізичної культури і спорту серед різних
верств населення
Усього

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
Назва регіональної цільової програми та підпрограми
Районна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту
на 2017-2021 роки, затверджена рішенням районної ради від 23 грудня
2016 року №195
Районна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту
на 2017-2021 роки затверджена рішенням районної ради від 23 грудня
2016 року №195
Усього

КПКВК
0315053

0315051

(тис. грн.)
Загальний Спеціальний
Разом
фонд
фонд
47,9
47,9

2,0

2,0

49,9

49,9
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10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№
КПКВК
з/п
1

Назва показника

3
Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків
1 0315053 (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної
спрямованості
1.1
Показники затрат
Кількість районних організацій
Кількість штатних працівників громадських фізкультурноспортивних організацій, всього
1.2
Показники продукту
кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що
проводяться місцевими радами
1.3
Показники ефективності
середній розмір фінансової підтримки з бюджету одній
громадській організації місцевій раді товариства

1.4

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Значення
показника

4

5

6

од.
осіб

Звіт по мережі
мережа

1,0

од.

Облікові дані
установи

0

грн.

грн.

План
використання
бюджетних
коштів
Розрахунково

%

Розрахунково

%

Розрахунково

2

Середньомісячна заробітна плата одного працівника
місцевих рад
Показники якості
Динаміка сільського населення залученого до занять
фізичною культурою і спортом порівняно з минулим роком
Динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться
місцевими радами товариства, порівняно з минулим роком

1

47900

1600

2
2
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1

2
3
2 0315051 Фінансова підтримка регіональних осередків
всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної
спрямованості для проведення навчально-тренувальної та
спортивної роботи
2.1
Показники затрат
Кількість спортивних заходів, що проводяться місцевими
організаціями фізкультурно-спортивних товариств
2.2
Показники продукту
кількість людино-днів проведення спортивних заходів (у
розрізі їх видів), що проводяться місцевими організаціями
фізкультурно-спортивної спрямованості отримують
фінансову підтримку (в розрізі організацій
2.3
Показники ефективності
середні витрати на один людино-день проведення
місцевими організаціями фізкультурно-спортивних
заходів
2.4

Показники якості
Динаміка кількості спортсменів громадських організацій
фізкультурно-спортивних товариств (в розрізі їх видів), які
взяли участь у спортивних заходах порівняно з минулим
роком

4

Продовження таблиці
5
6

од.

Звіт по мережі

од.

Звіт по мережі

2

50

грн.

%

План
використання
бюджетних
коштів

40

розрахунково
0
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11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)1:
(тис. грн)
Проведені видатки станом
Прогноз до кінця
Поясне
План видатків звітного
на 01 січня звітного
реалізації інвестиційного ння, що
періоду
Найменування
періоду
проекту
характе
Код
джерел
КПКВК загаль- спеціальризують
загаль- спеціальзагаль- спеціальнадходжень
джерела
ний ний фонд
ний ний фонд
ний ний фонд
разом
разом
разом
фінансу
фонд
фонд
фонд
вання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Підпрограма
Інвестиційний
проект 1
Надходження
із бюджету
Інші джерела
Х
Х
Х
фінансування
(за видами)
Інвестиційний
проект 2
Усього
Голова районної
державної адміністрації

______________
(підпис)

___О.С. Лукашов__________
(ініціали та прізвище)

Погоджено:
Начальник фінансового
управління райдержадміністрації

______________
(підпис)

__Г.М. Бискуб______________
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Знам'янської районної
державної адміністрації 24 жовтня 2017 № 308-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ фінансового управління Знам'янської
районної державної адміністрації
24 жовтня 2017 № 32
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
1. 0300000
(КПКВК МБ)

Знам'янська районна державна адміністрація Кіровоградської області
(найменування головного розпорядника)

2. 0310000
(КПКВК МБ)

Знам'янська районна державна адміністрація Кіровоградської області
(найменування відповідального виконавця)

3. 0317210
Підтримка засобів масової інформації
1
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 151,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду –
151,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, закони України "Про державну підтримку
засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про Державний бюджет України на 2017 рік";
Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 "Про затвердження
примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не
враховуються при визначені обсягу міжбюджетних трансфертів" (із змінами), Правила складання паспортів бюджетних
програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 26
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серпня 2014 року № 836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року № 1104/25881 (зі
змінами), рішення районної ради від 10 жовтня 2017 року № 297 "Про внесення змін до рішення районної ради від
23 грудня 2016 року № 201 "Про районний бюджет на 2017 рік".
6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення інформування громадян щодо діяльності органів влади через сприяння діяльності друкованих засобів
інформації
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п КПКВК КФКВК
Назва підпрограми
1
0317212
0830
Підтримка періодичних видань (газет та журналів)
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн.)
№
з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1
1.1

0317212

0830

Підпрограма
Підтримка періодичних видань (газет та
журналів)
Завдання
Підтримка діяльності періодичних видань, та
виконання угод щодо висвітлення інформації
про діяльність місцевих органів влади засобами
періодичних друкованих видань
Усього

171,0

171,0

171,0

171,0
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9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн.)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

1
Програма підтримки комунального підприємства - редакції
Знам'янської районної газети "Сільське життя" на 2015-2020 роки
затверджена рішенням районної ради від 27 січня 2015 року № 694

2
0317212

Загальний
фонд
3

Спеціальний
фонд
4

Разом
5

171,0

171,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№
з/п

КПКВК
0317212

1
2

3
4

Назва показника
Підпрограма
Підтримка періодичних видань (газет та журналів)
Завдання
Підтримка діяльності періодичних видань, та виконання
угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих
органів влади засобами періодичних друкованих видань
затрат
Кількість штатних працівників
продукту
Кількість номерів періодичних видань
Кількість тиражу періодичних видань
ефективності
Середні видатки на одну одиницю тиражу
якості
Динаміка кількості тиражу порівняно з минулим роком

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Значення
показника

осіб

Штатний розпис

шт.

Первинний облік 52

шт. тис.

5

78,3

грн.

собівартість

%

Статистичні дані 100

4,61
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11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
(тис. грн.)

Код

1

Найменування
джерел
надходжень

КПКВК

2
Підпрограма 1
Інвестиційний
проект 1
Надходження із
бюджету
Інші джерела
фінансування
…
Інвестиційний
проект 2
…
Усього

3

Касові видатки
Прогноз до кінця
План звітного
станом на 1 січня
реалізації
періоду (рік)
звітного періоду
інвестиційного проекту
зага- спецізагаль- спецізагаль- спецільний альний разом ний альний разом ний альний разом
фонд фонд
фонд фонд
фонд
фонд
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Голова районної
державної адміністрації

х

х

______________
(підпис)

Погоджено:
Начальник фінансового
управління райдержадміністрації

______________
(підпис)

Пояснення, що
характеризують
джерела
фінансування
13

х

___О.С. Лукашов__________
(ініціали та прізвище)

__Г.М. Бискуб______________
(ініціали та прізвище)

