
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Підпрограма / завдання бюджетної 

програми
N з/п КФКВК

(тис.грн)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014  № 836

КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Закон україни від 21.05.1997 №280/ВР "Про місцеве самоврядування  в Україні", "Про місцеві державні адміністрації ", "Про державні цільові програми",  Бюджетний кодекс України, 

Програма економічного і соціального розвитку Миргородського району на 2017 рік

6. Мета бюджетної програми

Організація та практичне здійснення заходів з охорони спільного майна територіальних громад сіл і селищ Миргородського району; забезпечення безпеки, життя 

та здоров"я громадян, їх майна; сприяння правоохоронним органам в сфері здійснення охоронної діяльності; сприяння органам самоврядування та органам 

виконавчої влади району у безперешкодному виконанні ними покладених на них обов"язків у сфері правопорядку і законності.

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1462,000 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 1242,000 тис.гривень та спеціального фонду- 220,000

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження     №69 від 03.04.2017 року

Миргородської районної державної адміністрації 

наказ

Фінансового управління Миргородської РДА

3 0317100 0380 Інші правоохоронні заходи і заклади  

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000
Миргородська районна державна адміністрація 

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

(найменування місцевого фінансового органу)

__від __03.04.2017__року__№__18______

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017  рік

1 0300000
Миргородська районна державна адміністрація 

(КПКВК МБ) (КФКВК)
1 (найменування бюджетної програми)

Назва підпрограмиКФКВККПКВКN з/п

4321



Ефективності

середні витрати на обслуговування
тис.грн.

розрахунок
162,444

Продукту

кількість об"єктів, які обслуговуються 

підрозділом
од.

розрахунково

од.
штатний розпис

19

Затрат

кількість працівників особового складу

ВСЬОГО 1242,000 220,000 1462,000

1462,000

ВСЬОГО 1242,000 220,00 1462,000

2 317100

Забезпечення спвпраці з сільськими та 

селищними радами, громадськими 

організаціями, підприємствами, установами і 

організаціями всіх форм власності щодо 

забезпечення громадського порядку та безпеки 

життєдіяльності громадян

1242,000 220,000

0317100

1

Назва регіональної цільової програми та 

підпрограми

1462,000

Програма підтримки заходів з охорони спільного майна 

територіальних громад сіл і селищ Миргородського 

району на 2017 рік

1242,000 220,000

2 5

3

0380

загальний фондКПКВК

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

1
0317100 - Інші правоохоронні заходи і 

заклади   

Підпрограма / завдання бюджетної 

програми
N з/п КФКВК

1242,000

разомспеціальний фонд

(тис.грн)

317100

КПКВК

2

загальний фонд спеціальний фонд разом

2

0317100 -Інші правоохоронні заходи і 

заклади 
317100

Значення показникаДжерело інформації
Одиниця 

виміру
Назва показникаN з/п

3 61 4

КПКВК

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

43

76541

5

220,000 1462,00



0,00 0,00

542 3

Касові видатки станом на 

1 січня звітного періоду

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

0,00ВСЬОГО

КПКВК

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
2

Найменування джерел надходжень

разом
спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
разом

1 131211

ПОГОДЖЕНО:

Начальник РФУ Миргородської РДА Синяговська М.Б.

1
 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).

Голова  Миргородської  РДА Коваленко Ю.М.

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

76 1098

загальний 

фонд
разом

спеціальний 

фонд

Код

(тис.грн)

(підпис) (ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)(підпис)

Пояснення, що 

характеризують джерела 

фінансування

Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту
3План видатків звітного періоду


