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ЗАТВЕРДЖЕНО 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 № 836 

Розпорядженням голови Смолінської селищної ради · 
№ 49-р від 29.12.2017р. 

• 
ПАСПОРТ 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

1. 0100000 ____ Смолінська селищна рада ________ _ 
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 

2. 0600000 Орган з питань освіти і науки _ _ __ _ 
(КПКВК МБ) (найменування відЛовідального виконавця) 

3. 0610160 __ О 111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних 
територіальних громадах. 

(КПКВК МБ) (КФКВК)
1 

(найменування бюджетної програми) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1263,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду -

1263,3 тис. гривень та спеціального фонду - _____ _  тис. гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

Закон України «Про освіту» 
Закон Укра1·ни «Про позашкільну освіту» 
Закон Укра1·ни «Про дошкільну освіту» 
Закон Укра1·ни «Про загальну середню освіту» 
Конституція України 
Бюджетний кодекс України 
Наказ Міністерства освіти України «Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти». 
Закон України «Про Державний бюджет України» 
Рішення сесії Смолінської селищної ради «Про селищний бюджет на 2018 рік» № 39 від 22.12.2017р. 
Постанова Кабінету міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати 

праці працівників установ, закщщів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» 

Положення про відділ освіти, культури, молоді та спорту Смолінськоі селищноі ради 



6. Мета бюджетної програми: здійснення 1?"аних законодавством повноважень у відп�'•· 
:цній сфері. 

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

№з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми 

1 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань 
• 

(тис. грн) 
№ 

кпквк 
КФКВ Підпрограма/завдання Загальний Спеціальний 

з/п к бюджетної програми 2 фонд фонд 

1 2 3 4 5 6 
061016 О 111 Завдання 1. Забезпечити виконання 1263,3 х 

о наданих законодавством 
повноважень 

Всього 1263,3 х 

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

� -- -

Назва регіональної цільової 
кпквк 

Загальний Спеціальний Разом програми та шдпрограми фонд фонд 

1 2 3 4 5 
. . .  

Усього 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань 

№ 
кпквк з/п 

1 2 

0610160 

Назва показника 

3 
Завдання І. Забезпечити 
виконання наданих 
законодавством повноважень 

Кількість штатних одиниць 

Кількість отриманих листів, 
')DPnUPUL '>-::t!OD 

Одиниця виміру Джерело інформації 

4 5 

Од Штатний розпис 

Од Журнал реєстрації вхідної 
Vf'\nPf"Пf'\U ПРU1 rії 

Разом 

7 
1263,3 

1263,3 

Значення показника 

6 

11 
138 



Кількість виконаних листів, 
(' Од 

Журнал реєстраці{ 95 
звернень, заяв вихі

д
ної кореспонд-tІції 

Кількість прийнятих 
І Од 

Журнал реєстрації наказів 46 

нормативно -правових актів 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2 

(тис. грн) 

Касові видатки станом на План видатків звітного Прогноз видатків до кінця Пояснення, реалізації інвестиційного 
Найменування джерел кпкв 

01 січня звітного періоду перюду проекту3 ЩО 

Код 
к 

. характеризуют надходжень загальн tпеціальн загальн загальн 
ий разо ий спещальн разо ий спещальн разо ь джерела 

фонд ий фонд м фонд ий фонд м фонд ий фонд м фінансування 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 

Підпрограма 1 
Інвестиційний проект 
1 

Надходження із 
бюджету 
Інші джерела 
фінансування (за х х х 

видами) 
. . .  

Інвестиційний проект 
2 
. . .  

Усього 
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється 
на шдпрограми. 
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених �-місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних 
(програм). /-?:,�з.� (,�- сі,,< 

, о с,'<> - -

З Прогноз видатків ДО кінця реалізації інвестиціtrm
q, 

"<"--к- ..., , начається З розбивкою за роками. 
Селищний голова \{ ·�0��= �Мазура М.М. __ _ 

ПОГОДЖЕНО: 

Головний бухгалтер 

/ ·- (ініціали та прізвище) 
\о 

...__ , -
�<t<:►. 0�1 > 01✓ )· 
\. \1,.-4' ---- -< 

":---"'�: 

,, . 1 t\. 

�L 
(підпис) 

Сливенко Т.О. 
- --

(ініціали та прізвище) 

проектш 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 № 836 

Розпорядженням голови Смолінської селищної ради 
№ 49-р від 29.12.2017р. 

ПАСПОРТ 

бюджетної щ:mrрами місцевого бюджету на 2018 рік 

1. 0100000 Смолінська селищна рада 

(найменування головного розпорядника) (КПКВК МБ) 

2. 0600000 Орган з питань освіти і науки 

(КПКВК МБ) (найменування відповідал,ьного виконавця) 

3. 0611010 0910 Надання дошкільної-освіти 

(КПКВК МБ) (КФКВК)
1 

(найменування бюджетної програми) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 8179,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

7775,3 тис. гривень та спеціального фонду- 404,0 тис. гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

Конституція України 
Бюджетний кодекс У країни 
Наказ Міністерства освіти України <<Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти». 
Закон України «Про освіту» 
Закон України «Про дошкільну освіту» 
Положення про відділ освіти, культури, молоді та спорту Смолінської селищної ради 
Закон України «Про Державний бюджет України» 
Рішення сесії Смолінської селищної ради «Про селищний бюджет на 2018 рік» № 39 від 22.12.2017р. 
Постанова Кабінету міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати 

праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» 

6. Мета бюджетної програми: Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами. 

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



№з/п кпквк КФКВК Назва підп( рами 

1 
. 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань 
(тис. грн) 

№ 
кпквк 

КФКВ Підпрограма/завдання Загальний 
Спеціальний фонд Разом з/п к бюджетної програми 2 • фонд 

1 2 3 4 5 б 7 
101101 0910 Завдання 1. Забезпечити створення 7775,3 404,0 8179,3 

належних умов для надання на 
1 належному рівні дошкільної освіти та 

виховання дітей 

Всього 7775,3 404,0 8179,3 

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

--

(тис. грн) 

Назва регіональної цільової 
кпквк 

Загальний Спеціальний Разом програми та шдпрограми фонд фонд 

1 2 3 4 5 
. . .  

Усього 

1 О. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань 

№ 
кпквк Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника з/п 

1 2 3 4 5 б 
1 1011010 Завдання І. Забезпечити 

створення належних умов для 
надання на належному рівні 
дошкільної· освіти та 
виховання дітей 



Показники затрат ( 
Кількість закладів Од. Мережа 2 

Кількість груп Од Мережа 14 

Кількість штатних посад Од Штатний розпис на 20 І 8р. 38,75 

педпрацівників 

Кількість дітей, що Осіб Мережа 298 

відвідують заклади 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2 

• (тис . грн) 
, Прогноз видатків до кінця Касові видатки станом на План видатків звітного реалізації інвестиційного Пояснення , 

Найменування джерел кпкв 
01 січня звітного періоду перюду проекту3 що 

Код характеризуют надходжень к загальн загальн загальн 
ий спещальн раза ий спещальн раза ий спещальн раза ь джерела 

фонд ий фонд м фонд ий фонд м фонд ий фонд м фінансування 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 . 12 13 
Підпрограма І 

Інвестиційний проект І 

Надходження із бюджету 

Інші джерела фінансування 
х х х 

(за видами) 
. . .  

Інвестиційний проект 2 

. . .  

Усього 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється 

на шдпрограми. 
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів 
(програм). 
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестицій

.•
нн�а

. .'с. :.�:. ,начається з розбивкою за роками. 
Селищний голова �Ші/.J �-'-\ __ Мазура М.М. __ _ 

ПОГОДЖЕНО: 

Головний бухгалтер 

' ,/ 

· 
\ (ініціали та прізвище) 

с?'� _
1 

Сливенко Т.О. __ _ 
(підпис) (1нtщали та пр1звище) 



-----

( 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 № 836 

Розпорядженням голови Смолінської селищної ради 
№ 49-р від 29.12.2017р. 

1. 0100000 
(КПКВК МБ) 

2. 0600000 
(КПКВК МБ) 

3. 0611020 0921 

• 

ПАСПОРТ 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

Смолінська селищна рада 
(найменування головног9 розпорядника) 

Орган з питань освіти і науки 
(найменування відповідального виконавця) 

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим 
. . . . . . . . 

садком, штернатом при шкош, спещал1зованими школами, лщеями, пмназ�ями, колепумами. 

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19140,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

18707,5 тис. гривень та спеціального фонду - 433,0 тис. гривень. 
5. Підстави для виконання бюджетної програми: 
Конституція У країни 
Бюджетний кодекс України 
Наказ Міністерства освіти України «Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти». 
Закон України «Про освіту» 
Закон України «Про загальну середню освіту» 
Положення про відділ освіти, культури, молоді та спорту Смолінської селищної ради 
Закон України «Про Державний бюджет України» 
Рішення сесії Смолінської селищної ради «Про селищний бюджет на 2018 рік» № 39 від 22.12.2017р. 
Постанова Кабінету міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати 

праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» 
6. Мета бюджетної програми: забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах. 
7. Підпрограми, спрямова�rі на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми 



І №з/п І КПКВК І КФКВК І � Назва під�{( ,_р_ам_и ________________ _ 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань 
(тис. грн) 

№ 
кпквк 

КФКВ Підпрограма/завдання Загальний Спеціальний фонд Разом з/п к бюджетної програми 2 фонд 
1 2 3 4 5 6 7 

1011020 0921 Завдання 1. Забезпечення сtворення 18707,5 433,0 19140,5 
належних умов для надання на �належному 
рівні загальної середньої освіти. 

Всього 18707,5 433,0 19140,5 

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

Назва регіональної цільової 
кпквк 

Загальний Спеціальний Разом програми та шдпрограми фонд фонд 

1 2 3 4 5 
... 

Усього 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань 

№ 
кпквк Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника з/п 

1 2 3 4 5 6 

1 1011020 Завдання 1. Забезпечення 
створення належних умов для 
надання на належному рівні -· 

загальної середньої освіти. 

Показники затрат 

Кількість закладів Од. Мережа 2 

Кількість класів Од Мережа 40 

Кількість штатних посад Од Штатний розпис на 20 І 8р. 71 
педпрацівн1,1ків 

Кількість дітей, що осіб Мережа 860 
відвідують заклади 



11. Джерела фінансування інвестиційних\.{_ Jектів у розрізі підпрограм2 (( 

(тис. г_2н) 

Касові видатки станом на План видатків звітного Прогноз видатків до кінця 
Пояснення, реалізації інвестиційного 

Найменування джерел кпкв 
01 січня звітного періоду перюду проекту3 ЩО 

Код надходжень к загальн загальн загальн 
характеризуют 

ий 
спещальн раза ий 

спещальн раза ий 
спещальн раза ь джерела 

фонд 
ий фонд м 

фонд 
ий фонд м 

фонд 
ий фонд м фінансування 

1 2 з 4 • 5 б 7 8 9 10 11 12 13 
Підпрограма І , 

Інвестиційний проект І 

Надходження із бюджету 

Інші джерела фінансування 
х х х 

(за видами) 
... 

Інвестиційний проект 2 

... 

Усього 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється 
на пщпрограми. 
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів 
(програм). 

Селищний голова 

ПОГОДЖЕНО: 
Головний бухгалтер 

� 



,_____. 

( 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства 

фінансів України 
26.08.2014 № 836 

Розпорядженням голови Смолінської селищної ради 
№ 49-р від 29.12.2017р . 

1. 0100000 
(КПКВК МБ) 

2. 0600000 
(КПКВК МБ) 

3. 0611090 0960 

(КПКВК МБ) 

• 

ПАСПОРТ 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

Смолінська селищна рада 
(найменування головного розпорядника) 

Орган з питань освіти і науки 
(найменування відповідального виконавця) 

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної 

(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми) 
роботи з дітьми. 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3517,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3487,0 тис. гривень та 
спеціального фонду - 30,0 тис. гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 
Конституція У країни 
Бюджетний кодекс У країни 
Наказ Міністерства освіти України «Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти». 
Закон України «Про освіту» 
Закон України «Про позашкільну освіту» 
Положення про відділ освіти, культури, молоді та спорту Смолінської селищної ради -· 
Закон України «Про Державний бюджет України» 
Рішення сесії Смолінської селищної ради «Про селищний бюджет на 2018 рік» № 39 від 22.12.2017р. 
Постанова Кабінету міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати � 

праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» 
6. Мета бюджетної програми: Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти. 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми 

№ з/п І КПКВК І КФКВК І Назва підпрограми 



8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань 

(тис. грн) 

№ 
кпквк 

КФКВ Підпрограма/завдання Загальний 
Спеціальний фонд Разом 

з/п к бюджетної програми 2 фонд 

1 2 3 4 • 5 б 7 
1011090 0960 Завдання 1. Забезпеч ити зші}чення та 3487,0 30,0 3517,0 

1 надання належних умов виховання дітей в 
умовах позашкільної освіти. 

Всього 3487,0 30,0 3517,0 

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

(тис. грн) 

Назва регіональної цільової 
кпквк 

Загальний Спеціальний 
Разом 

програми та шдпрограми фонд фонд 

1 2 3 4 5 

. . .  

Усього 

1 О. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань 

№ 
кпквк Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника 

з/п 

1 2 3 4 5 
. б 

l 1011090 Завдання 1. Забезпечення 
створення належних умов для � 
надання на належному рівні 
загальної середньої освіти. 

Показники затрат 

Кількість за"k.ладів Од. Мережа І 

Кількість гуртків, груп та Од Мережа 14 

інших творчих колективів 



Кількість штатних посад . І Од Штатний розпис f �') І 8р. 17 

педпрацівників t( 
Кількість дітей, що j Осіб Мережа 322 

відвідують заклади 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2 

(тис. грн) 

Касові видатки станом на План видатків звітного Прогноз видатків до кінця Пояснення, реалізації інвестиційного 
Найменування джерел кпкв 

01 січня звітного періоду перюду проекту3 ЩО 

Код 
к 

• характеризуют надходжень загальн �пеціальн загальн загальн 
ий разо ий спещальн разо ий спещальн разо ь джерела 

фонд ий фонд м фонд ий фонд м фонд ий фонд м фінансування 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 
Підпрограма І 
Інвестиційний проект І 
Надходження із бюджету 

Інші джерела фінансування 
х х х 

(за видами) 
. . .  

Інвестиційний проект 2 
. . .  

Усього 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється 
на підпрограми. 
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів 
(програм). .......--.-· 

Селищний голова 

ПОГОДЖЕНО: 

Головний бухгалтер 

(ініціали та прізвище) -• 

� ...Д Сливенко Т.О. 
(пі� (jніціали та прізвище_) ___ _ 



---

( 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 № 836 

Розпорkдженням голови Смолінської селищної ради 
№ 49-р від 29.12.2017р. 

• 

ПАСПОРТ 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

1. О 100000 Смолінська селищна рада 

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 

2. 0600000 Орган з питань освіти і науки 

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 

3. 0611100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими). 

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1496,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

1486,6 тис. гривень та спеціального фонду - 10,0 тис. гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

Конституція України 

Бюджетний кодекс У країни 
Наказ Міністерства освіти України «Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти». 
Закон України «Про освіту» 
Закон України «Про позашкільну освіту» 
Закон України «Про культуру» 
Положення про відділ освіти, культури, молоді та спорту Смолінської селищної ради 
Закон України «Про Державний бюджет України» 

-· 

Рішення сесії Смолінської селищної ради «Про селищний бюджет на 2018 рік» № 39 від 22.12.2017р. 
Постанова Кабінету міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати 

праці працівників установ, зак.Jfадів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» 

6. Мета бюджетної програми: Духовне та естетичне виховання дітей. 



7. Підпрограми, спрямовані на досягненн5;./РТИ, визначеної паспортом бюджетної ПР'{(( 1И 

№з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми 

1 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань 

. (тис. грн) 
No 

кпквк 
КФКВ Підпрограма/завдання Загальний Спеціальний фонд з/п к бюджетної програми 2 фонд 

1 

І 

2 3 4 5 6 
1011100 0960 Завдання І. Забезпечити духовне, культурне 1486,6 10,0 

та естетичне виховання дітей 

Всього 1486,6 10,0 

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

_ __ _ __ _______ __ ____ __ _ _ _ _ _ _ (тис. грн) 

Назва регіональної цільової 
кпквк 

Загальний Спеціальний Разом програми та шдпрограми фонд фонд 

1 2 3 4 5 
... 

Усього 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань 

No 
кпквк Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації з/п 

1 2 3 4 5 

І 1011100 Завдання l. Забезпечити 
духовне, культурне та 
естетичне віО(овання дітей 

Показники затрат 

Кількість закладів Од. Мережа 

Значення показника 

6 

І 

Разом 

7 
1496,6 

1496,6 



. 

Кількість відділень ,_ І Од Мережа 
,( 

2 
Кількість класів 1( Jд Мережа б 

Кількість штатних посад Од Штатний розпис на 20 І 8р. 16,5 

педпрацівникі в 
Кількість дітей, що Осіб Мережа 131 

відвідують заклади 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2 

(тис. грн) 

Касові видатJ,<и станом на План видатків звітного 
Прогноз видатків до кінця 

Пояснення, реалізації інвестиційного 
Найменування джерел кпкв 

01 січня звітного періоду перюду 
проекту3 ЩО 

Код характеризуют надходжень к загальн загальн загальн 
ий 

спещальн раза 
ий 

спещальн раза ий 
спещальн раза ь джерела 

фонд 
ий фонд м 

фонд 
ий фонд м 

фонд 
ий фонд м фінансування 

1 2 з 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 
Підпрограма 1 
Інвестиційний проект 
1 

Надход:ження із 

бюджету 

Інші д:жерела 
фінансування (за х х х 

видами) 
. . .  

Інвестиційний проект 
2 
... 

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

на реалізацію інвестиційних проектів 

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиц· �сп�)е:і-Ю1r'(в,ОО-fаЧається з розбивкою за роками. 
Селищний голова __ Мазура М.М. __ _ 

(ініціали та прізвище) 

ПОГОДЖЕНО: 

Головний бухгалтер 


