
СУМ СЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

18.01.2018

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖ АВНОЇ АДМ ІНІСТРАЦІЇ

м, Суми № Е8~РД

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до пункту 6 частини п’ятої статті 22 Бюджетного кодексу 
України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів 
та звітів про їх виконання, затверджених наказом 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 вересня 2014 року за № 1103/25880, рішення 
сесії Сумської обласної ради від 20,12.2017 «Про обласний бюджет Сумської 
області на 2018 рік»:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік Сумської обласної 
державної адміністрації за КПКВКМБ 0210180 «Інша діяльність у сфері 
державного управління», КПКВКМБ 0211140 «Підвищення кваліфікації, 
перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти», КПКВКМБ 0213240



С У М С Ь К А  О Б Л А С Н А  Д Е Р Ж А В Н А  А Д М І Н І С Т Р А Ц І Я  
Д Е П А Р Т А М Е Н Т  Ф І Н А Н С І В

18.01.2018

НАКАЗ

м. Суми №21 -ОД

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, 
Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів 
про їх виконання, затверджених наказом 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 вересня 2014 р. за № 1103/25880, рішення сесії 
Сумської обласної ради від 20.12.2017 «Про обласний бюджет Сумської області 
на 2018 рік»

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік Сумської обласної 
державної адміністрації за КПКВКМБ 0210180 «Інша діяльність у сфері 
державного управління», КПКВКМБ 0211140 «Підвищення кваліфікації, 
перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти», КПКВКМБ 0213240 
«Інші заклади та заходи», що додаються.

Директор Департаменту фінансів 
Сумської обласної державної 
адміністрації О.Г.Батраченко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08 2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Сумської обласної державної
адміністрації
18.01.2018 №28-ОД

Сумська обласна державна адміністрація 
(найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету)
і наказ Департаменту фінансів Сумської обласної державної 
адміністрації 18.01.2018 № 21-ОД 
(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.

2.

3.

0200000 Сумська обласна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

0210000 Сумська обласна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК МБ) (КФКВК)^ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  100 тис. гривень, у тому числі із загального фонду -  100 тис. гривень та
спеціального фонду - __тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:



Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246- 
XIX, Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 №586-ХІУ (зі змінами та доповненнями), рішення Сумської 
обласної ради від 20.12.2017 «Про програму економічного і соціального розвитку Сумської області на 2018 рік», рішення Сумської обласної 
ради від 20.12.2017 «про обласний бюджет Сумської області на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної організації відзначення державних свят, пам’ятних дат, визначних подій з широким залученням до їх організації та 
проведення громадськості, виготовлення відзнак голови Сумської обласної державної адміністрації та вдосконалення системи інформаційно- 
технічного забезпечення органів державної влади .

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, гривень)

№
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання 

бюджетної програми^
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
1 0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

Завдання 1. Проведення публічних та інформаційних заходів 
щодо реалізації державної та регіональної політики

100,00 100,00

Усього 100,00 100,00



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

Код Наймеиувания джерел 
надходжень

к п к в к Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації і н все і иці йного 

проектуй

Пояснення, що 
характер изу ють 

джерела 
(І)іііансуваинязагальн и й

ф о н д
сп ец іа л ь н и й

ф о н д
р азом

за га л ь н и й
ф о н д

сп ец іал ь н и й
ф о н д

разом
заглільний

ф о н д
сп ец іальн ий

(|)ОНД
р азом

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

 ̂ Код функціональної 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).
 ̂Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник апарату Сумської обласної 
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту фінансів 
Сумської обласної державної 
адміністрації


