
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСІВ
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ КАМІНЬ-КАШИРСЬКОЇ
КАМІН Ь-КАШ ИРСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

РАЙДЕРЖАДМ1 НІТРАЦІЇ

НАКАЗ

Уб . а?з''. л О /</ м.Камінь-Каширський № і> '  ,1$

Про внесення змін до паспортів 
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм 
місцевих бюджетів та їв іт ів  про їх виконання, затверджених наказом 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 10 переспи 2014 року за № 1104/25881, зі 
змінами, та рішення районної ради від 11 травня 2018 року № 29 /6 «Про 
внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2017 року №26/6 «Про 
районний бюджет на 2018 рік »

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм районного бюджету на 
2018 рік по управлінню соціального захисту населення за кодами програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):
0813240 «Інші заклади та заходи»,
0813030 «Надання пільг з оплати послуг зв”язку , інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян» ,
0813190 «Соціальний захист ветеранів війни та праці», 
затверджених спільним наказом управлінням соціального захисту Камінь - 

Каширської районної державної адміністрації і управління фінансів Камінь - 
Каширської районної державної адміністрації від 15 січня 2018 року № 1- 
од/7 у редакції наказу від 19 лютого 2018 року № 3-од/'15 виклавши його у 
новій редакції, що додасться.

Начальник управління соціального Начальник управління фіпапсії
захисту населення Камінь- Камінь-Каширської районно
Каширської РДА державної адміністрації



с с
ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N  836

ЗАТВЕРДЖ ЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Камінь-Катиької РДЛ  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ
Управління фінансів Камінь-Каширської РДА  
(найменування місцевого фінансов
У Г -  of. N  _ л

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 08000CQ Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА__________
(КПКБКМБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Управління соціального захисту населення Камінь-Кашисської РД А _______
(КПКВКМБ) (найменування зідповідального виконавця)

3. 1813190 1030 «Соціальний захист ветеран в війни та поаці»

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

4. Обсяг бюджетних призначень,'бюджетних асигнувань -29,0 тис. гривень, утому числі загального фонду -29,0 тис. гривень та спеціального фонду -  тис. гривень,

6. Підстави для виконання бюджетної програми :

1. Конституція України.
2. Закон України «Про Державний Бюджет України на 2С17рік».
3. Бюджетний кодекс України.
4. Закон України. «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
5. Закон України «Про статус дітей війни»
3. Програми соціального захисту населення Камінь-Каширського району на 2017-2019 роки, затверджена рішенням Районної Ради від 26.12.2016р. № 15/8
7. Програми соціального захисту інвалідів Камінь-Каширського району на 2017-2019 роки, затверджена рішенням Районної Ради від 26.12.2016р. № 15/8
8. Районна програми заходів військовослужбовців та інших осіб,які брали безпосередньо участь в антитєрористичній операци та членів їх сіг/ей на району на 2017-2019 роки, 

затверджена рішенням Районної Ради від 26.12.2016р. № 15/8

9. Зміни від 11.05.2018р. №29/6 до рішення районної ради від 21.12.2017р.№26/6 «Про районний бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми : забезпечення надання фінансової підтримки громадських організацій інвалідів, ветеранів, ветеранів, діяльність яких г/ає соціальну 
спрямованість»



Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначено" паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК

1 0813122 1030

Назва підпрограми я з' *

«Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність , 
соціальну спрямованість»

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн) 

№ з/п КПКВК 

1 2

КФКВК

0813120 1030

Підпрограма/завдання 
бюджетної програмиі

4

Підпрограма 0813192«Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність , яких має соціальну 
спрямованість»

Загальний

фонд

5

29,00

Спеціальний
фонд

Завдання

Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і 
ветераніз, діяльність, яких має соціальну спрямованість

Усього 29,00

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

(тис. ‘рн)

Назва регіональної цільсеої програми та 
підпрограми

1

Загальний 

КПКВК фонд

2 :3

Спеціальний _, Разом 
фонд 

4 5
Регіональна цільова програма 1 і

Підпрограма 1
і !

Підпрограма 2
І ! . і  і 
; І

. І ..........  ............І .  ..... і і
Усього '

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

яких має

Разом

7

29,00

29,00



І

кпквк Назва показника Є Одиниця виміру .ерело інформації Значення показника

;якссті

Динаміка кількості заходів, спрямованих на 
забезпечення ефективного розв'язання соціальних 
проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з 
попереднім роком

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 звітного періоду
Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

загальним спеціальний
фонд фонд

разом
загальним спеціальним

фонд фонд
разом

загальним спеціальним 
фонд фонд

1 \2 3 4 5 6

08131Э0 Підпрограма 0813192

«Надання фінансової підтримки громадським
організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність Тис. грн.
, яких має соціальну спрямованість»

29,0

1 затрат

Кількість громадських організацій зетераніз та 
громадських організацій інвалідів

Кількість членів громадських організацій ветеранів та 
інвалідів

Рішення сесії районної ради

Інформація пре роботу 
організації Еєтераніє

5

1138

2 продукту

3

Кількість заходів, проведених громадськиг/и 
організаціями ветеранів та інвалідів °м'

Інформація про роботу 
організації ветеранів

100

ефективності

Середні витрати на проведення одного заходу 
громадськими організаціями ветеранів та інвалідів

Інформація про роботу 
організації ветеранів

0,3

10 11

разом

12

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

13

Підпрограма 1 

Інвестиційний проект 1



Код
Найменування джерел 

надходжень
КПКВК

Касові (  атки станом на 
01 січня звітного періоду

Прогноз видатків до кінця 
План видатків звітного^ ріоду реалізації інвестиційного

проекту3
П о ясн ен н « 7 П (о

характеризують
джерела

фінансуваннязагальний спеціальний 
фонд фонд

разом
загальний спеціальний загальний спеціальний

фонд фонд разом ф0нд фонд разом

Надходження /з бюджету

Інші джерела фінансування х
(за видами)

Інвестиційний проект 2 

Усього

---------  Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у зипадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

* Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті злдат;:іе/надзкня кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз зидатків до кінця реалізації інвестиційного пре " їсться з розбизкою за роками.

Начальник управління О М.М.Демидюк 

{ініціали та прізвище)(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів
(підпис) (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ і розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА 
(найменування головною розпорядника коштів місцевого бюджету) 
Упраління фінансів Камінь-Каширської РДЛ 
(найменування місцевого фінансового органу "і 
від І Є .  іГ -  / с ї - Р

ПАСПОРТ — ...

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 05100000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської РЯД 
(КПКВК МБ) (найменування гопозного розпорядника)

2. 08110000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА 
(КПКВК М5) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813240, 1090 «Інші заклади та заходи»
(КПКЗК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетне! програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  220,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  220.0 тис. гривень та спеціального фонду -  тис. гризень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми г

1. Конституція України.
2. Закон України «Про Державний Бюджет України на 2018 рік».
3. Бюджетний кодекс України.
4. Програми соціального захисту населення Камінь-Каширського району на 2017-2019 роки, затверджена рішенням Районної Ради від 26.12.2С16р. Ма 15/3
5. Програми соціального захисту інвалідів Камінь-Каширського району на 2017-2019 роки, затверджена рішенням Районної Ради від 26.12.2016р. № 15/8
6. Районна програми заходів військовослужбовців та інших осіб.які брали безпосередньо участь в антитерористичній операції та членів їх сімей на району на 2017-2015 роки, 

затверджена рішенням Районної Ради від 26.12.2016р. N2 15/8
7. Зміни від 11.05.2018р. №29/6 до рішення районної ради від 21.12.2017р.№26/6 «Про районний бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми здійснення заходів ,що спрямовуються на підтримку життєвого рівня, населення з тяжким матеріальним становищем, надання 
адресної матеріальної допомоги .

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

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 0813240 1090
0813242 «Інші заходи у ссЬеоі соціапьного захисту і соціального 
забезпечення»



(  . (  
В. Обсяги ф нансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N2 г/п кпквк КФКВК
Підпрограма/завдання 
бюджетної програмиг

Загальний

фонд
Спєціальн/й фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0813240 1090 Підпрограма 0813242 -

Згедання

Здійснення заходів, спрямованих на підтримку життєвого рівня громадян, з 
тяжким р/атер альним становищем, інвалідів, дітей-інвалідів, мобіл зованим 
військовослужбовцям, які призвані на військову службу за контрактом надання 
щомісячної допомоги сім'ям загиблих в Афганістані та сім'ям загиблих в зоні 
проведення антитерористичної операції, відшкодування вартості на 
зубопротезуванна учасникам АТО.

223,0 - 223,0

2. Парєг.ік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми 

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми КПКВК

Загальний

фонд
Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2

р/сього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N5

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

1 2 * 3 4 5 6

0813240 Підпрограма 0813242



{

1 затрат

0813242

Забезпечення, заходів спрямованих на підтримку життєвого рівня 
громадян, з тяжким матеріальним становищем, інеалідіз дітей-і-валідіз 
мобілізованим військовослужбовцям, які призван на військову службу 
за контрактом, надання щем сячної допомоги сім'ям загиблих в 
Афганістані та сім'ям загиблих в зоні проведення анти.терооис-ичної 
операції, відшкодування вартості на зубопрзтезування учасникам АТО

тис. грн.
Рішення ceci' районної ради, 
розпорядження Камікь- 
Каширс=кої РДА.

223,3

2 продукту

Кількість отримувачів осіб 98

3 ефективності

Середній розмір витрат на забезпечення заходів спрямованих на 
підтримку життєвого рівня громадян, з тяжким матеріальним 
становищем, інвалідів, дітей-інвалідів, мобілізованим 
військовослужбовцям, які призвані на військову службу за контрактом, 
надання щомісячної допомоги сім 'ям загиблих в Афганістані та сім які 

загиблих в зоні проведення антитерористичнсї операції, відшкодування 
вартості на зубопротезування учасникам АТОта багатодітних сімей 
безкоштовно паливними дровами

грн. 2330.С

4 якссті

Питома вага відшкодованих послуг до нарахованих % 100

' 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2 

(тис. грн)

Код
Найменування джерел 

надходжень
КПКВК

Касові видатки станом на 
01 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 5 7 3 9 10 11 12 13

Підпрограма 1

Інвестиційний проект 1

Надходження із бюджету

Інші джерепа фінансування 
(за видами) X X X



Код
Найменування джерел 

надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 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

за гальний 
фонд

спеціальний
фонд разом

Інвестиційний проект 2

Усього

Код срункціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми, 

' 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.

Начальник управління ( 7^ ' /  М.МДемидюк
—(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів
(підпис)

В.Г.Бортнійчук 
(ініціали та пріззище)



( с ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836

з а т в е р д ж е н о
Наказ / розпорядчий документ

Уираалішія соціальною захисту населення Камінь-Каширської РДА 
(найменування головного розпорядника коштів місцевої о бюджету) 
У правлінь соціальною захисту населення Камінь-Каїпирської РДД 
(найменування місцеї
В ІД  / ч Г .  ^ 0  ,

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

І . 0800000 
(КГТКНК МБ)

Управління соціального захисту населення Камінь-Кгнннрської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації
(КІІКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 081 3030 1030.1070 Надаїпіг пільг з оплати п о с л у ”  з р / я з к у  та інпих передбачених ?аксно.тт,ав:г"оом пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільготгі! гроїзд окремих 
категорій громадян

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджегної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень^бюджстних асигнувань 1263,0 тис. гривень, у  тому числі загального фонду- 1263,0 тис. гривень та спеціального фонду- 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1 .Бюджетний кодекс України .

2. Закон України «Про Державний бюджет на 2018рік».

3. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії Тх соціального захисту».

4. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

5. Закон України «Про охорону дитинства».

6. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

7. Закон України «ГІро основи засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні».

8. Закон України «Про жертви нацистських переслідувань».

9. Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та ї\  соціальний захист».

Н0. Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні».

11. Закон України «Про соціальний та правовий статус військовослужбовців та членів їх сімей ».

12. Закон України «Про соціальний захист дітей війни ».



13. Постанова КМУ «Про безплатний проїзд пенсіонерів н ' "ранснорті загального користування ». ^

14. Програма соціального захисту населення Камінь-Каширського району на 2017-20! 9 роки .

15.3міни від 1105.2018р. Ме29/6 до рішення районної ради від 21.12.2017р.№26/6 «Про районний бюдкет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку, проїзду, санаторно-курортного лікуванні*, ремонту будинків, квартир.

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

№ з/н КПКВК КФІСІЗК Назва підпрограми

1 0813031 1030 Надання інших пільг окремих категоріям громадян відповідно до законодавства

2 0813032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

3 0813033 1070 Компенсаційні виплати па пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у  розрізі лідпроірачі та завдань

_______________ _______ ________________________________________________________ _________________ _________ (тис.гри)

№
з/п КПКВК КФКВК Підпроірам а/завдання 

бюджетної програми*
Загальний

фонл Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
1

0813030 1030

Підпрограма 0813031 Надання інших пільг окремих категоріям іромадяи 
відповідно до законодавства

Завдання: забезпечеїшя погашення заборгованості відшкодування витрат 
пільї потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи ;

Завдання: забезпечення санаторно-куроротного лікування окремих 
громадян відповідно до законодавства.

342.9 342,9

2 0813030 1070 Підпрограма 0813032 Палання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку

Завдання: забезпечення погашення заборгованості з надання пільг з 
послуг зв'язку

345,2 345,2

3 0813030 1070 1 Іідпрограма 0813033 Компенсаційні виплати па пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

Завдання: забезпечення погашення заборгованості зпрведеиия 
розрахунків автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим 
категоріям громадян

Завдання: забезпечення зпрведення розрахунків автомобільного 
транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян

598.4 598.4

* Усього 1286.5 1286.5



9. Перелік регіональних цільови х проірам. які виконуються і  ладі бюджетної програм и__________________________ (  (тке.фн)

1 Іазва регіональної цільової проірами та підпрограми КПКВК Загальний
фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

Програма соціального захисту населення. Камінь-Каширського району на 2017-2019 роки 0813031 342,9 342,9

Програма соціального захисту населення Камінь-Каширського району на 2017-2019 роки 0813032 345,2 345.2

Програма соціального захисту населення Камінь-Каширського району на 2017-2019 роки
0813033 598,4 598,4

Усього 1263.0 1263,0
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п КПКВК Назва показника Одиниця

виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
1 0813030

Підпрограма 1 :0813031 Надання інших пільг окремих категоріям громадян 

відповідно до законодавства

Тис.грн. кошторис
342,9

Завдання: забезпечення погашення заборгованості відшкодування в т р а т  пільг 

потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи ;

Тис.грн.
143

Завдання: забезпечення санаторію-куроротного лікування окремих громадян 

відповідно до законодавства

Тие.грн.
199,9

Продукт:

-кількість отримувачів
осіб Звіти, розрахунки

506

Ефективності:

середньомісячна вартість витрат на надання пільг
гри

677.6

Показники якості:

-питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги
«•і/О

100
2

0813030
Підпрограма 0813032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати 
послуг зв'язку

Т иелрн. кошторис
321,7



Завдання: забезпечення поїтнІС ія заборгованості з палання пільі з послуг 

зв'язку

Тис.^ 345.2

Продукт:

-кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування: телефоном)
осіб звітність

69Ґ:

Ефективності:

-середньомісячна партіст:, витрат на надання пільг з послуг зв'язку 

(користування телефоном)

грн. звітність
36

П оказники якості:

-питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги
%

3 0813030 І Іідпрограма 0813033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспорте?/ окремим категоріям громадян

Тис.грн. кошторис
598,4

Завдання. Проведення погашення заборгованості розрахунків з 

підприємствами автомобільного трансоргу за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян

Тис.грн.
148,4

Завдання: Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного 

тргнеорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Тис.грн.
450,0

Продукт:

-кі.іькісгь перевезених пільговиків авто Іране портом у приміському сполучені
осіб Розрахунковий показник

15150

Ефективності:

-середньомісячна вартість проїзду на автомобільному транспорті у приміському 

сполучені

ірн. Розрахунково (відношення 
обсягу наданих перевезень до 
кількості осіб за місяць)

29

Показники якості:

-питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги
%

100

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

Кол 1 Іайменування джерел 
надходжень КІЖВК

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

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту*

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансуваннязагальнії 

й фонд
спеці альни 

й фонд
1>а

зом
загальни 
й фонд

спеціальни 
й фонд разом загальи 

ий фонд
спеціальни 

й фонд
ра
зом

І о 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ
Підпрограма і



Код
Найменування джерел 

надходжень КПКВК

К /' і видатки станом на 
01 чЛчня звітного періоду План видатків звітного^ .оду

Прогноз видатків до кіния 
реалізації інвестиційного 

проекту’

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансуваннязагал ьни 

й фонд
С Л Є Ц ІсИ Ь Н И

й фонд
ра

зом
загапьни 
й фонд

снеціалі.нн 
й  фонд разом загал ьн снсиіа.іьми 

ий фонд й фонд
ра

зом

Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджет*
Інші джерела фінансування (за 
видами) X X X

Інвестиційний проект 2

Усього

1 Код функціональної класифікації видатків тя кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не полілясгься на підпрограми.

2 І Іункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник управління соціального захисту населення 
Камінь-Каширської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕ1ІО:
Начальник фінансового управління Камінь-Каширської РДД

(підпис)

М.М.Демидюк 
( ініціали та прізвище)

В.Г.Ботнійчук 
( ініціали та прізвище)


