ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної ради від 25 вересня
2017 року № 185
Наказ фінансового управління Костопільської районної
державної адміністрації від 25 вересня 2017 року № 109

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
1. 0100000___________ Костопільська районна рада
(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 0100000___________ Костопільська районна рада
(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0117470___________ «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання»
(КПКВК МБ)

(КФКВК) 1

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 63,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду тис. гривень та спеціального фонду - 63,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: ст..ст.20. 71.91 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»
6. Мета бюджетної програми - підтримка підприємства комунальної форми власності.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

і

0117470

0490

Програма фінансової підтримки КП «Костопільські районні мережі»
Костопільської районної ради Рівненської області та здійснення
внесків до його статутного фонду на 2017 рік

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
_________ _________ ________________________ _________________ _____________________ (тис, грн)
№
з/п

КПКВК КФКВК

Підпрограма/завдання
_
і
бюджетної програми ~

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1

2

0117470

3
0490

1

5

4
(
Підпрограма «Внески до
статутног капіталу суб’єк
тів господарювання»
Завдання
Фінансова
підтримка
підприємств комунальної
форми власності
Усього

6

_____ , 7
(

63,0

63,0

63,0

63,0

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

і

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1 «Внески до статутного
капіталу суб’єктів господарювання»
Підпрограма 2

0117470

Усього

63,0

63,0

63,0

63,0

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

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3
Підпрограма «Внески до
статутного капіталу
суб’єктів господарювання»
Фінансова
підтримка
підприємств
комунальної
форми власності
Затрат:
обсяг видатків, що
спрямовуються на
поповнення статутного
капіталу підприємства
результат фінансової
діяльності підприємства на

4

5

6

0117470

1

Тис.грн

Рішення райради від
15.09.2017 №301

63,0

Тис.грн

Фінансовий звіт за 2016
рік

40,0

----------

---------------------- 1

2

продукту

3

ефективності

4

якості
співвідношення суми
поповнення статутного
капіталу до розміру
статутного капіталу на
початок року
результат фінансової
діяльності підприємства на
кінець року

X

%

Фінансовий звіт за 2016
рік та Рішення райради
від 15.09.2017 №301

19,7

Фінансовий звіт за І
півріччя 2017 року

170,4

Тис. грн

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

2

(тис, грн)

Код

1

Найменування джерел
надходжень
2
Підпрограма 1

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

КПКВК

3

загал ьни
й фонд
4

спеціальни
й фонд
5

разо
м
6

План видатків звітного періоду
загал ьн и
й фонд
7

спеціальни
й фонд
8

разо
м
9

Прогноз видатків до кінця
реалізації інвестиційного
проекту’
спеціальни
загал ьни
разо
й фонд
м
й фонд
12
10
11

Пояснення, що
характеризують
джерела
фінансування
13

Інвестиційний проект 1
Н адходж ення із бю дж ет у
Інш і дж ерела ф інансування
(за видами)

X

X

X

Інвестиційний проект 2
Усього

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
3

4 кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

видйтків ( ь

ю за роками.

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазнана«

Голова районної ради

щ

С.М. Т качук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
І.В. Валюченко

Н ачальник фінансового управління
(підпис)

(ініціали та прізвище)

