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Про внесення змін до паспорта 
бюджетної програми обласного 
бюджету на 2017 рік

Відповідно до пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 
№ 1103/25880 (зі змінами) та розпорядження голів обласної державної 
адміністрації і обласної ради від 10.11.2017 №89 «Про внесення змін до 
показників обласного бюджету на 2017 рік»

НАКАЗУЄМО:
*

Внести зміни до паспорта бюджетної програми Управління освіти і 
науки обласної державної адміністрації за КПКВК 1016410 «Реалізація 
інвестиційних проектів» , що додається.

В.о. начальника Управління освіти Директор Департаменту
і науки обласної державної фінансів обласної державної



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації

2 .

1000000
(КПКВК МБ)

1010000
(КПКВК МБ)

1016410
(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ
Департаменту фінансів Чернігівської облдержадміністрації 
(найменування місцевого фінансового органу)

23 лютого № 80 / 33
(у редакції наказу Управління освіти і науки Чернігівської 
облдержадміністрації та Департаменту фінансів Чернігівської
облдержадміністрації від iXU(/fVKCl(jСі- ҐОІУш / 2  0С)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

0470 Реалізація інвестиційних проектів
(КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

*

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  375,419 тис. гривень, у тому числі спеціального фонду -  375,419 
тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, рішення сесії обласної ради від 20.12.2016 № У 
7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік", спільні розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 
16.02.2017 № 7 "Про виділення коштів", від 10.05.2017 №30 "Про виділення коштів", від 10.11.2017 №89 "Про внесення змін 
до показників обласного бюджету на 2017 рік"



6. Мета бюджетної програми Реалізація інвестиційних проектів

2

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

№  з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми

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

№  з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма/ 

завдання бюджетної 
програми2

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7

1 1016410 0470
Забезпечення реконструкції 
об"єкта 375,419 375,419

Усього 375,419 375,419



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

Н азва регіональної 
цільової програми 

та підпрограми
КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5

Регіональна цільова 
програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№  з/п КПКВК Назва показника
Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Значення
показника

1 2 3 4 5 6

1016410

1 Завдання Забезпечення реконструкції об"єкта

затрат

обсяг видатків на 
реконструкцію

тис. грн
зведений кошторисний 

розрахунок вартості об"єкта 
будівництва

375,419



4

продукту

кількість об'єктів од.
зведений кошторисний 

розрахунок вартості об"єкта 
будівництва

і

ефективності
середні витрати на 
будівництво 1 
об'єкт у

тис.грн розрахунок 375,419

якості X

рівень готовності 
об'єкта % розрахунок 100

. . . . . .  211. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
______________________________________________________________________________  (тис, грн)

Код
Найменування джерел 

надходжень
КПКВК

Касові видатки станом на 01 
січня звітного пероду

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 11 12 13

3142

Реконструкція покрівлі 
будівлі Чернігівського 
обласного Палацу дітей 
та юнацтва по проспекту 
Перемоги, 112 у 
м.Черні ГОБІ

1016410 958,617 958,617

*

375,419 375,419 375,419 375,419

Залишок коштів 
бюджету розвитку 

обласного бюджету, 
який склався 

станом на 
01.01.2017ц.

Надходження із 
бюджету 958,617 958,617 375,419 375,419 375,419 375,419

Інші джерела 
фінансування (за 
видами)

X X X

Усього 958,617 958,617 375,419 375,419 375,419 375,419



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).

1 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту з;

В.о. начальника Управління освіти і науки 
облдержадміністрації 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор Департаменту фінансів 
облдержадміністрації

вкою за роками.

О.Ю. Соронович
(ініціали та прізвище)

В.В. Дудко
(ініціали та прізвище)


