
(
ЗА ТВЕРДЖ ЕН О
Н акаі-.-іін істерства ф інансів У країни 26.08.2014 №  836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30.09.2016 №860)

ЗА ТВЕРДЖ ЕН О :
Н аказ / розпорядчий документ
Відділу управління комунальним майном Коломийської 
м іської ради від 08.02.2017 № 1-о/5-о
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Ф інансового управління Колом ийської м іської ради 
від 08.02.2017 № 1-о/5-о__________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
б ю д ж е т н о ї п р о гр а м и  м ісц ев о го  б ю д ж е т у  на 2 0 1 7  р ік

1 .  4000000________ Відділ управління комунальним майном К олом ийської м іської ради ______
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4010000 Відділ управління комунальним майном К олом ийської м іської ради  
(КП КВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3  .  4019110 0511 О хорона га раціональне використання ирнродніх ресурсів_________
(КП КВК МБ) (К Ф К В К )1 (найменування бю дж етної програми)

4. О бсяг бю дж етних призначень/бю дж етних асигнувань -  145 637 гривень 70 коп., у тому числі загального фонду - ____  гривень
та спеціального фонду -  145 637 гривень 70 коп.

5. П ідстави для виконання бю дж етної програми Конституція У країни. Бюджетний кодекс У країни, Наказ М іністерства ф інансів 
України «Про деякі питання запровадж ення програмно-цільового методу складання та виконання м ісцевих бю джетів» від 26.08.2014 №  836 
(зі зм інами). Рішення м іської ради від 27.12.2016 № 1131-16/2016 «Про міський бю дж ет на 2017 рік». Ріш ення м іської ради від 26..01.2017 
року № 1199-17/2017 «Про внесення змін до ріш ення м іської ради від 10.12.2015 р. «Про затвердж ення м іської програми охорони 
навколиш нього природного середовищ а у м .Коломиї на 2016-2020 роки». Ріш ення м іської ради від 26.01.2017 № 1187-17/2017 «Про 
уточнення міського бю джету на 2017 рік»

6. Мета бю дж етної п р огр ам и __Покращ ення екологічної ситуації та естетичного вигляду міста



7. П ідпрограм и, спрям овані на д ося гн і ія мети, визначеної паспортом  бю дж ети програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. О бсяги фінансування бю дж етної програми у розрізі підпрограм та завдань
(грн)

№
з/п КПКВК КФКВК

Підпрограма/завдання 
бюджетної програми2

Загальний
фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1. 4019110 0511
Завдання 1. Провести відновлення витоку та очищення 
русел річок 105 000 105 000

2. 4019110 051 1 Завдання 2. Придбання саджанців декоративних дерев 15 000 15 000

3. 4019110 0511
Завдання 3. Реконструкція берегоукріплення, 
влаштування дамби на р.Прут від с.Нижній Вербіж до 
парку ім.Т. Шевченка

25 637,70 25 637,70

Усього 145 637,70 145 637,70

9. П ерелік регіональних цільових програм , які виконую ться у складі бю дж етної програми
(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК
Загальний

фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1
Усього

10. Результат ивні показники бю дж етної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п КПКВК Назва показника

Одиниця
виміру Джерело інформації

Значення
показника

1 2 3 4 5 6
4019110 Завдання 1 : Провести очищення русел річок грн кошторис видатків 105 000

1 Показник затрат (вхідних ресурсів):
Загальна протяжність русел річок м.п. Інвентаризація об’єктів 18 800

2 Показник продукту:
Кількість русел річок, які плануються очистити м.п. План робіт 3 500

3 Показник продуктивності (ефективності):



№
з/п кпквк ! ^ва показника

<Т  ниця 
виміру Джерело інформації Значення

показника

Середня вартість очистки 1 м.п. русла грн розрахунок 30
4 Показник результативності (якості):

відсоток очищення русел від загальної протяжності % розрахунок 18,6
4019110 Завдання 2 : Придбання саджанців декоративних дерев грн 15 000

1 Показник затрат (вхідних ресурсів):
Обсяг видатків грн. План робіт 15 000

2 Показник продукту:
Кількість придбаних саджанців шт План робіт 13

3 Показник продуктивності (ефективності):
Середня вартість одного саджанця грн. розрахунок 1 150
Показник результативності (якості):

4 збільшення вартості зелених насаджень грн розрахунок 15 000

4019110
Завдання 3. Реконструкція берегоукріплення, влаштування дамби 
на р.Прут від с.Нижній Вербіждо парку ім.Т. Шевченка

грн Кошторис видатків 25 637,70

1 Показник затрат:
Обсяг видатків грн Ріш ення м іської ради від 26.01.2017 

№ 1187-17/2017 «П ро уточнення міського 
бю дж ету на 2017 рік»

25 637,70

2 Показник продукту:
Кількість проектно-кошторисної документації, яку планується 
виготовити

од. програма охорони навколишнього 
природного середовища у м.Коломиї на 

2016-2020 роки
1

3 Показник продуктивності (ефективності):

А
Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації грн розрахунок 25 637,70
Показник результативності (якості):
відсоток готовності проектно-кошторисної документації °//о розрахунок 100

11. Д ж ерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі п ідпрограм 2
(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 6 7 8 9 10 1 1 12 13

Підпрограма 1

з



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

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

Усього

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

? Пункт 1 1 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/і Кйя кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначаєтьс ю за роками.

Начальник ВУКМ

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.Я.Наливайко
(ініціали та прізвище)

Г.Д.Бакай
(підпис) (ініціали та прізвище)


