ВІДДІЛ ОСВІТИ ТА МОЛОДІ
ІВАНИЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСІВ
ІВАНИЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
НАКАЗ

« # »

грудня

2017 року

смтіваничі

№

/

^ 'Х -

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм місцевого
бюджету 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 09 червня 2017 року №
16/2 „Про внесення змін до рішення районної ради від 26 січня 2017 року №12/3 «Про
районний бюджет на 2017 рік”,
НАКАЗУЄМО:
1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм районного бюджету на 2017 рік
відділу освіти та молоді Іваничівської райдержадміністрації за кодами програмної
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК), затверджених спільним
наказом відділу освіти та молоді та управлінням фінансів Іваничівської районної державної
адміністрації від09.03.2017р. №116-од/05,виклавши їх у новій редакції, що додається:

-1016410 «Реалізація інвестиційних проектів»

ісвіти та молоді
державної

дроль С.Д.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26 .08.2014 № 8 3 6

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

наказ
Управління фінансів їваничівської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)

.2 /./.?■/?-

1

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
Відділ освіти та молоді районної державної адміністрації

10 0 0 0 0 0

(КПКВК МБ)
2

.

Відділ освіти та молоді районної державної адміністрації

10 10 0 0 0

(КПКВК МБ)
3

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)
„

(найменування відповідального виконавця)
Реалізація інвестиційних проектів

0470

1016410

(КФКВК)5

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

(найменування бюджетної програми)
945,5 тис. гривень^' тому числі загального фонду-

0

тис.гривень та спеціального фонлу-

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджетУкраїни" , Наказ Мінфіну від 27.02.2011 № 945
-Забезпечення належного стану зовнішніх інженерних мереж теплопостачання на вул Грушевського та вул Банківській
6. Мета бюджетної програми
-Надання якісних освітніх послуг
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
N з/п
1

/

» З ї& е х /Г *-

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

2

о

4

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

N з/п

КПКВК

КФКВК

1

2

3

Підпрограма / завдання бюджетної
програми

загальний фонд

4

5

Усього

спеціальний фонд

разом

6

7

945,50

945,50

945,5 тис. гривень

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

КПКВК

1

2

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

4

5
0,00

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N з/п
1

КПКВК -

Одиниця
виміру
4

Назва показника
о

2

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

КПКВК
загальний спеціальний
фонд
фонд

1

2
Усього

План видатків звітного періоду

3

4

5

разом
6
0,00

загальний спеціальний
фонд
фонд
7

8

разом
9
0,00

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проектуй
загальний спеціальний
фонд
фонд
10

11

разом
12
0,00

Пояснення, що
характеризують джерела
фінансування
13

