і

УКРАЇНА
Харківська область
Коломацький район
Коломацька селищна рада

Фінансове управління
вул. Гетьмана І. Мазепи, 17, смт. Коломак, Коломацький район, Харківська область, 63101,
тел./факс: 56-4-74; e-mmY.-41832468@mail.gov.ua, код ЄДРПОУ 41832468

НАКАЗ
від 12 липня 2018 року

№51

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до рішення сесії Коломацької селищної ради від 21 грудня 2017
року «Про селищний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами) від
05.07.2018 року, частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу
Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих
бюджетів» та розпорядження Коломацької селищної ради від 12.07.2018 року
№147 «Про затвердження паспорта бюджетної програми»:
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Паспорт бюджетної програми Коломацької селищної ради на
2018 рік за КПКВК 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» (додається).
2. Звіт про виконання паспорту бюджетної програми головний розпорядник
коштів подає до фінансового управління Коломацької селищної ради у терміни,
визначені для подання річної зведеної фінансової звітності.

Начальник фінансового у
Коломацької селищної ра

про пасп. 7130 Пґ

Г.М. Паймаш

Харківська область
Коломацький район
Коломацька селищна рада
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 12 липня 2018 року

№ 147

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2018 рік
зі змінами

Відповідно до рішення сесії Коломацької селищної ради від 21 грудня 20.17
року «Про селищний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами) від
05.07.2018 року, частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу
Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих
бюджетів» роблю наступне розпорядження:
1. Затвердити Паспорт бюджетної програми Коломацької селищної ради на
2018 рік за КПКВК 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» (додається).
2. Звіт про виконання паспорту бюджетної програми головний
розпорядник коштів подає до фінансового управління Коломацької селищної ради
у терміни, визначені для подання річної зведеної фінансової звітності.

Селищний голова

В.Г. Гуртовий

ЗА ТВ ЕРД Ж ЕН О
Н аказ М ін іст ер с т в а
ф ін ан сів У країни

26 .08.2014 № 8 3 6

ЗА ТВ ЕРД Ж ЕН О
Н аказ / розпорядчий документ

Розпорядження Коломацької селищної ради______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.07.2018

в ід

РО К У

№ 147

наказ
Наказ фінансового управління К олом ацької
сел ищ ної ради_____________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)

від 12.07.2018 року № 51

П А С П О РТ
бю дж етної програми м ісцевого бю дж ету на 2018 рік
1

2.

0100000
(КП КВК МБ)

К оломацька селищ на рада

0110000
(КП КВК М Б)

Коломацька селищ на рада

0117130

0421

3

(найменування головного розпорядника)

(найменування відповідального виконавця)

(КП КВК М Б)

Здійснення заходів із землеустрою
(найменування бю дж етної програми)

(К Ф К В К )1

4. О бсяг бю дж етних призначень/бю дж етних асигнувань-

7^5

тис. гривень,у тому числі загального фонду-

0^0

тис.гривень та спеціального фонду-

7^5

тис. гривень

5. П ідстави для виконання бю дж етної програми
Бюджетний кодекс У країни, Закон У країни "П ро місцеве сам оврядування в У країні", Ріш ення сесії селищ ної ради "П ро селищ ний бю дж ет на 2018 рік" від 05.07.2018 року,Н аказ М Ф У
"Про деякі питання запровадж ення програм но-цільового методу складання та виконання м ісцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836, Постанова КМ У "Про затвердж ення П орядку
складання, розгляду затв ер д ж ен н я та основних вим ог до виконання кош торисів бю дж етних установ" від 28.02.2002 року № 228, Закон України "Про Д ерж авний бю дж ет України на
2018 рік"____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________
6. М ета бю дж етної програм и
Забезпечення сталого розвитку земельного господарства____________________________________________________________________________________ ___________________
7. П ідпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бю дж етної 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

КФКВК

1

2

3

1

П ідпрограма / завдання бю дж етної
програми

загальний ф онд

спеціальний фонд

разом

4

5

6

7

0,0

7,5

7,5

0,0

7,5

7,5

Завдання 1:
Проведення експертної грошової оцінки
земельних ділянок
Усього

0117130

9. П ерелік регіональних цільових програм, які виконую ться у складі бю дж етної програми
(тис.грн.)
Н азва регіональної цільової програми та
підпрограми

КПКВК

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5
0,00

Усього

10. Результативні показники бю дж етної програми у розрізі підпрограм і завдань
N з/п

К ПКВК

1

2
0117130

1

2

3

4

Н азва показника
3
Завдання 1:
Проведення експертної грошової оцінки
земельних ділянок
Затрат
Обсяг видатків на проведення експертної
грошової оцінки земельних ділянок
Продукту
Кількість земельних ділянок що потребують
експертної грошової оцінки
Ефективності
Середні витрати на проведення експертної
грошової оцінки 1 земельної ділянки
Якості
Відсоток земельних ділянок на яких
планується провести експертну грошову
оцінку до земельних ділянок що потребують

Одиниця
виміру
4

Д ж ерело інформації

Значення показника

5

6

відс.

Розрахунок до кошторису

од.

Проектна документація

тис.грн.

Розрахунок

7,5

1

7,5

відс.

100

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

1

Найменування джерел надходжень

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту3

КПКВК

2

3

загальний
фонд

спеціальний
фонд

4

5

Усього

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

6

7

8

0,00

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

9

10

11

0,00

12
0,00

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
стверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм),
стиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В. Г. Гуртовий
(ін іц іал и і п різви щ е)

Начальни
селищної

разом

вління Коло
Г. М. Паймаш
(ін іц іал и і п різви щ е)

Пояснення, що
характеризують джерела
фінансування
13

