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НАКАЗ
смт. Іваничі

№79 /01.04/65

Про внесення змін
до паспортів бюджетних
програм на 2017 рік.
Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм
місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881 зі
змінами, та рішення Іваничівської районної ради від 30.03.2017 №15/6 «Про
внесення змін до рішення районної ради від 26.01.2017 №12/3 «Про
районний бюджет на 2017 рік» та рішення Іваничівської районної ради від
22.12.2017 №22/2
НАКАЗУЄМО:
Внести зміни до паспортів бюджетних програм районного бюджету на
2017 рік, відділу культури Іваничівської районної державної адміністрації за
кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
КПКВК:
2416410 «Реалізація інвестиційних проектів»
затверджених спільним наказом відділу культури Іваничівської РДА та
управлінням фінансів Іваничівської РДА від 09.03.2017 №27/01.04/03
із ТуГігттоотттьт
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26 . 08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Управління фінансів Іваничівської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
від 09.03.2017 № 27/01.04/03___________

и

( у редакції наказу відділу культури Іваничівської РДА та управління фінансів Іваничівської РДА
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ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
Відділ культури районної державної адміністрації
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Відділ культури районної державної адміністрації

2410000

(найменування відповідального виконавця)
Реалізація інвестиційних проектів
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2416410
(КПКВК МБ)

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)1

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

82,4 тис. гривень,у тому числі загального фонду-

0 тис.гривень та спеціального фонду-

82,4 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Наказ Міністерства фінансів України, Міністерсва культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41________________________________________________________________________
6. Мета бюджетної програми
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
N з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

2

3

4

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

N з/п

КПКВК

1

2

1

Підпрограма/завдання бюджетної
програми

загальний фонд

3

4

5

0824

2 4 1 6 4 1 0 Р е а л із а ц ія ін в е с т и ц ій н и х п р о е к т ів

КФКВК

спеціальний фонд

разом

6

7

8 2 ,4 0

8 2 .4 0

Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування
Г 2

Усього

80,00

80,00

80,00

80,00

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

КПКВК

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

2

3

4

5
0,00

і
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N з/п

КПКВК

Назва показника

1

2

3

Одиниця
виміру
4

Джерело інформації

Значення показника

5

6

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис.грн.)
Касові видатки станом на
1 січня звітного періоду
Код

Найменування джерел надходжень

1

План видатків звітного періоду

КПКВК

2
Усього

3

загальний спеціальний
фонд
фонд
4,
5

разом
6
0,00

загальний спеціальний
фонд
фонд
7
8

разом
9
0,00

Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту3
загальний спеціальний
фонд
фонд
10
11

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
2 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. начальника відділу культури Іваничівської РДА

Л.МПарфенюк
(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління фінансів Іваничівської РДА

Т.С. Крась
(підпис)

(ініціали і прізвище)

разом
12
0,00

Пояснення, що
характеризують джерела
фінансування
1-3

