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ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ / розпорядчий документ
ВІДДІЛ освіти, молоді та спорту Ізяславської районної державної 
адміністрації { б ' Ь - Ц  ^ О

наказ
(найменування головного розпорЯй^ика коштів місцевого бюджету)"

УпраЕ ління фінансів Ізяславської РДА

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

Відділ освіти, молоді та спорту Ізяславської  районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-
дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,

______________________ колегіумами
(КФКВК)1 , -------------- ------- ---------------------

(найменування бюджетної програми)

132713,65 ™С- ГрИВЄНЬ’У ТОМу ЧИСЛІ '“ ного фонду- 117246,96 тис.гривень та спеціального фонду- 20466.69 тис. гривень
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-
5. П ідстави для виконання бю дж етної програми

25.07.2018р. УКРаіНИ вщ28 061996> ст- 20> 90’ 91 Бюджетного кодексу України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836, рішення сесії районної ради №6 від

КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд

117246,96 20466,69

---- ліцеями, гімназіями, колегіумямн
Забезпечити надання відповідних послуг 
денними загальноосвітніми навчальними 117246,96 20466,69

закладами

117246.96 20466.69 137713,65

137713,65
0  г І . 1 і ________У гкпгп__________
V. П ерелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі б ю д ж е т н о ї

(тис.грн.)

(тис.грн.)

разом

137713,65

Назва регіональної цільової програми та



Найменування джерел надходжень КІЖВК План видатків звітного періоду

загальний
фонд

Тг ----- --------- ----- --------- Усього ---------------------  -------------------------- 1_------ --------и / 8

»»«««>. ™ . .. Ц » »

спеціальний 
фонд разом загальни 

й фонд
спеціальний 

фонд разом

«,00

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту

загальний
фонд

10

спеціальний 
фонд

11

3 Пппги Н І  -У м,сиев°му оюджем видатків/надання кредити

Головний бухгалтер

ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління фінансів

разом

12
0,00

Пояснення, що 
характеризують джерела 

фінансування

ІЗ

Сологуб Л.В
(ініціали і прізвище) 

Равчук Н.О
Гініпіяли тя гтппипіе')

Журавель С.В.
(ініціали і прізвище)




