
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ розпорядчий документ
Управління автомобільного транспорту облдержадміністрації 
(найменування головного розпорялника коштів місцевого бюджету)
наказ
Департаменту фінансів облдержадміністраї 
(найменування місцевого фінансового органу) 
від ^

Паспорт
бюджетної прої рами місцевого бюджету на 2017 рік

1. 6500000 Управління автомобільного транспорту Донецької облдержадміністрації

2.

(КПКВК МБ)

6510000

(найменування головного розпорядника)

Управління автомобільного транспорту Донецької облдержадміністрації

3.

(КПІСВК МБ) 

6516700 0460

(найменування відповідального виконавця) 

ДІЯЛЬНІСТЬ і п о с л у г и  н е  в ід н е с е н і  д о  інших к а т е г о р ій

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

4. Обеяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 898.7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 898.7 тис.гривень та
спеціального фонду -  0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; розпорядження голови облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік», 17 січня 2017 року № 35 «Про 
заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 
грудня 2016 року № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік»; проект Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 
2017 рік.
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6. Мста бюджетної програми : підтримка підприємств комунальної (Ьорми власності.

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

N з/п КПКВК КФКВК І Іазва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N
з/п

КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання
бюджетної про і рами

1 2 3 4

1. 6516700 0460 Завдання:

Заходи щодо забезпечення 
фінансової підтримки 
підприємств комунальної 
форми власності

Усього:

(тис. грн)

Загальний фонд ; Спеціальний фонд Разом

5 6 7

і

|

898.7 898,7

898.7 898,7



з

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. гри)

Назва регіональної цільової програми та кпквк
иідпрог рами 

1 2

Заходи, які у в йшли до проекту Програми 
економічного і соціального розвитку Донецької 
області на 2017 рік і фінансуватимуться за рахунок 
коштів обласного бюджету у 2017 році, та 
фінансувалися но відповідних розділах Програми

6516700

економічного і соціального розвитку Донецької 
області на 2016 рік

Усього:

Загальний ф)онд Спеціатьний фонд Разом

___

з 4 5

898,7
_

898,7

898.7 - 898,7

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N
з/п КПКВК Назва ноказника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

6516700 Завдання:

І Заходи щодо забезпечення 
фінансової підтримки 
підприємств комунальної 
форми власності

1. затрат
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обсяг видатків та надання тис. грн 
фінансової підтримки

Кошторис на 2017 рік 898.7

2. продукту

Кількість комунальних од. 
підприємств, які потребують 
ф і нансової 11 ідтри м ки

проект Програми 
економічного і соціального 
розвиткч Донецької області 
на 201 7 рік

1

3. ефективності

обсяг фінансової підтримки на тис. грн 
одне комунальне підприємство

Розрахунок 898,7

4. якості X

динаміка кількості відсотки
комунальних підприємств.
яким надано фінансову
підтримку в порівнянні 3
попереднім роком

Розрахунок 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм'

Код
Найменування

джерел
надходжень

1 2

(тис. грн)

КПКВК
'

Касові видатки станом на 01 План видатків звітного 
січня звітного періоду періоду

Прогноз видатків до кінця Пояснення, 
реалізації інвестиційного що

проекту3 характери-

загальний
фонд

спеціаль
ний фонд

загальний спеціаль- разом , ., , разом фонд нии фонд
загальний

фонд

зують
спеціаль- джерела 
ний фонд р330М Фінансу

вання
■*>а 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



5

Підпрограма І

Інвестиційний 
проект 1 1

! І
1  і

Надходження 
із бюджету

1!
: |

Інші джерела 
фінансу вания 
(за видами)

X

Інвестиційний 
проект 2

Усього

Код функціональної класифікації видаїків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 

Пункт І і заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Прої ноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Начальник управління 
автомобільного транспорту 
облдержадм і ністрації

(підпис)
Н.А.Абрамоіза

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту 
фінансів облдержадміністрації ДгТїдпис)

І. С Конакова
(ініціали та прізвище))


