від 20 грудня 2018 року

№ 360-р

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2018 рік
за КПКВК МБ 0218220 у новій
редакції
Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих
бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства
фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих
бюджетів», зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня
2014 року за № 1104/25881, рішення Голованівської районної ради від 06 квітня
2018 року № 290 «Про «внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня
2017 року № 261 «Про районний бюджет на 2018 рік», розпорядження голови
районної держаної адміністрації від 20 грудня 2018 року № 356-р «Про
зміни до видатків районного бюджету по головних розпорядниках бюджетних
коштів на 2018 рік», внести зміни до паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2018 рік за КПКВК МБ 0218220 «Заходи та
роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення», затвердженого
розпорядженням голови районної державної адміністрації від 12 квітня
2018 року № 101-р та наказом начальника фінансового управління районної
державної адміністрації від 12 квітня 2018 року № 26 (зі змінами), виклавши
його у новій редакції (додається).
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О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від 12 квітня 2018 року № 101-р
(у редакції розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
від 20 грудня 2018 року № 360-р)
наказ начальника фінансового
управління Голованівської районної
державної адміністрації
від 12 квітня 2018 року № 26
(у редакції наказу начальника
фінансового управління Голованівської
районної державної адміністрації
від 20 грудня 2018 року № 58)
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1.

0200000

(КПКВК МБ)

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна
адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні
адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
(найменування головного розпорядника)

2.

0210000

(КПКВК МБ)

Голованівська районна державна адміністрація Кіровоградської області
(найменування відповідального виконавця)

2
3.

0218220

0380

(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 49,4 тис. грн., у тому числі загального фонду – 49,4 тис. грн. та
спеціального фонду – 0 тис. грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (зі
змінами), рішення районної ради від 02 лютого 2018 року № 280 «Про затвердження районної комплексної програми
«Захисник Голованівщини» на 2018-2020 роки», від 06 квітня 2018 року № 290 «Про «внесення змін до рішення
районної ради від 15 грудня 2017 року № 261 «Про районний бюджет на 2018 рік», розпорядження голови районної
держаної адміністрації від 20 грудня 2018 року № 356-р «Про зміни до видатків районного бюджету по головних
розпорядниках бюджетних коштів на 2018 рік».
6. Мета бюджетної програми: перевезення мобілізованих, надання підтримки військовим частинам Збройних Сил
України.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№
з/п
1.

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

0218220

0380

Мобілізаційна підготовка, надання підтримки військовим частинам Збройних Сил України
(перевезення, навчання (резервістів), оповіщення населення)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
№
з/п
4.

КПКВК

КФКВК

0218220

0380

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2
Мобілізаційна підготовка, надання підтримки
військовим частинам Збройних Сил України,
мобілізаційна політика (перевезення, навчання
(резервістів) оповіщення населення)
Усього

(тис. грн.)

Загальний
фонд
49,4

Спеціальний
фонд
-

Разом

49,4

-

49,4

49,4

3
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
Назва регіональної цільової програми та
підпрограми
Районна комплексна програма «Захисник
Голованівщини» на 2018-2020 роки
Усього

КПКВК
0218220

(тис. грн.)

Загальний
фонд
49,4

Спеціальний фонд

Разом

-

49,4

49,4

-

49,4

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

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

2
0218220
0218220

3
4
5
6
Районна комплексна програма «Захисник Голованівщини» на 2018-2020 роки
Завдання: мобілізаційна підготовка, надання підтримки військовим частинам Збройних Сил України,
мобілізаційна політика (перевезення, навчання, (резервістів) оповіщення населення)
1. Показники затрат
1.
0218220
Обсяг видатків на перевезення
Грн.
Кошторис
49,4
мобілізованих
2. Показники продукту
1.
0218220
Кількість перевезень для мобілізаційних
шт.
Розпорядження
15
заходів
3. Показники ефективності
1.
0218220
Середні витрати на одне перевезення
грн.
Розрахунок
3,3
4. Показники якості
1.
0218220
Відсоток перевезень в порівняні з
минулим роком

%

Розрахункова
величина

100

4
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
Код

1
-

Найменування джерел
надходжень

Усього

2
-

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
загальний
фонд

спеціальний фонд

4
-

5
-

3
-

План видатків звітного
періоду

(тис. грн.)

Прогноз видатків до
Поясненкінця реалізації
ня, що
3
інвестиційного проекту
характеразом загаль- спеціаль- разом загаль- спеціаль- разом ризують
джерела
ний
ний фонд
ний
ний фонд
фінансуфонд
фонд
вання
6
7
8
9
10
11
12
13
-

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).
3
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
1
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____________

О.Д.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації

____________

В.С.ДУДАР

(підпис)

(підпис)

