
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26 .08.2014 №  836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Дергачівська районна державна адміністрація Харківської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Дергачівської РДА 

(найменування місцевого фінансового органу)

XX Х’Х’.ХгХ'Р». ________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 0200000 Дергачівська районна державна адміністрація Харківської області

2.

(КПКВК МБ) 

0210000

(найменування головного розпорядника) 
Дергачівська районна державна адміністрація Харківської області

3

(КПКВК МБ) 

0217670

(найменування відповідального виконавця)
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3098 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 0 тис.гривень та спеціального фонду- 3098 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2018 рік", рішення XXVIII сесії Дергачівської районної ради № 618-32 від 13 лютого 2018 
року "Про внесення змін до рішення ХХУІ сесії районної ради УІІ скликання від 19 грудня 2017 р. № 562-16 "Про районний бюджет на 2018 рік", Правила складання паспортів 
бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.14 №836, наказ Міністерства фінансів України від 
20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Г ї І їТ П П П Г П Я М Я  /  Я Я Ш Т Я Ы Ы Я  П 'Я Г Р Т Н П Ї

(тис.грн)



з/П кпквк КФКВК і іі^ириї рити > оиидиии/1 иіх/д/ієс 1 11\_/1

програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7
0217670 490 Внески до статутного капіталу суб'єкта 0,00 3098,00 3098,00

1 Внески до статутних фондів суб'єктів 
підприємницької діяльності

0,00 3098,00 3098,00

в с ь о г о 0,00 3098,00 3098,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми к п к в к загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 3 4 5
в с ь о г о 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п кпквк Назва показника Одиниця
виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
0217670 Внески до статутного капіталу суб’єкта

Внески до статутних фондів суб'єктів  
підприєм ницької діяльності

1 Затрат
Обсяг видатків, що спрямовуються на 

поповнення статутного капіталу підприємства
тис.грн. кошторис 3098,00

2 0217670 Продукту
Кількість підприємств, яким надано кошти на 

поповнення статутного капіталу
од. рішення сесії 1,00

3 0217670 Якості
Рівень забезпечення коштами відс. звіт 100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм1 2
(тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень к п к в к

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту3 Пояснення, ЩО 

характеризують джерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13
ВСЬОГО 0,00 0,00 0,00

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).

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



^ий заступник голови Дергачівської райдержадміністрації 

ПОГОДЖЕНО:

Начальних фінансового управліні 
райдержадміністрації



І.Б. Гаплєвська
(ініціали і прізвище)

В.В. Оніщенко

(ініціали і прізвище)


