
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08 2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Вінницької обласної Ради 

віл № &
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бю дж ету)

Наказ Департаменту фінансів Вінницької 
облдержадміністрації
в ід  Д)5\СМ.А#/П № Д5

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0100000_________________ ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000_______________ Виконавчий апарат обласної пади

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0117500 0411 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(КПКВК МБ) (К Ф К ВК )1 (найменування бю дж етної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  2400,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  
2400,0 тис. гривень та спеціального фонду -  0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів 
України 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів», від 01 жовтня 2010 року № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх 
виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», від 02 грудня 2014 року №  1195 «Про затвердження Структури 
кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують 
програмно-цільового метод», від 27.07.2011р. № 945 «Про примірний перелік результативних показників бюджетних програм місцевих 
бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів», рішення 13 сесії обласної Ради 7



скликання від 20 грудня 2016 року № 221 „Про обласний бюджет на 2017рік" , 3 сесії обласної Ради 7 скликання від 16 грудня 2015 року 
21 «Про Програму економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2016 рік»

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення стабільного та безперебійного надання обласними комунальними 
підприємствами суспільно-значимих послуг громадянам та бюджетним установам області

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, грн)

№
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання 

бюджетної програми2
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
0117500 0411 Програма:

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
Завдання 1 :
Обсяг відшкодування одного кілометра пробігу 
легкового автомобіля ОКП «Автобаза обласної Ради»

1481,0 0,0 1481,0

Завдання 2 :
Обсяг відшкодування однієї години користування 
(експлуатації) ОКП «Автобаза обласної Ради»

919,0 0,0 919,0

Усього 2400,0 0,0 2400,0

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

Назва регіональної цільової проірами 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

0117500
Підпрограма
Інші заходи, пов'язані з
економічною діяльністю

1 Завдання 1
Обсяг відшкодування 

одного кілометра пробігу 
легкового автомобіля
затрат
Обсяг видатків грн. 1481000
продукту
Річний пробіг км 357729
ефективності
Обсяг відшкодування 
вартості одного кілометра 
пробігу автопарку

грн/км 4,14

2 Завдання 2
Обсяг відшкодування 
однієї години 
користування 
(експлуатації) автопарку
затрат
Обсяг видатків грн 919000
продукту
Річний обсяг годин 
користування авто

год 20030,5

ефективності
Вартість 1 години 
користування авто

грн/год 45,88



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис, грн)

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітног о 
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
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування (за видами) X X X

Інвестиційний проект 2

Усього

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бю дж еті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм) 
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається^} розбир^ок}'й{хж ами

Перший заступник голови обласної Р 

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів

'Л.М.Щ ЕРБАКІВСЬКА
(ініціали та прізвище)

.А.КОПАЧЕВСЬКИИ
(ініціали та прізвище)


