
( ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міі^ герства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу М іністерства фінансів України від 30.09.2016 № 860)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Відділу управління комунальним майном Коломийської 
міської ради від 08.02.2017 №1-о/5-о
(н ай м енуван ня головн ого  розп орядни ка кош тів м ісцевого  бю дж ету) 

Наказ
Фінансового управління Коломийської міської ради 
від 08.02.2017 №1-о/5-о_______________________________
(н ай м енуван ня м ісцевого  ф ін ан сового  органу)

П АСП О РТ
бю дж етної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4019180 0133 Ц ільові ф онди, утворені Верховною  Радою  А втоном ної Республіки Крим, органами місцевого,
(К П К В К  М Б) (К Ф К В К )1 сам оврядування і місцевими органами виконавчої влади

(найменування бюджетної програми)

4. О бсяг бю дж етних призначень/бю дж етних асигнувань -  390 076 гривень 54 коп, у тому числі загального фонду - ___ гривень
та спеціального фонду -  390 076 гривень 54 коп.

5. П ідстави для виконання бю дж етної програми Конституція У країни. Бю джетний кодекс У країни. Наказ М іністерства ф інансів 
У країни «Про деякі питання запровадж ення програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 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 
26.01.201 7 № 1187-17/2017 «Про уточнення м іського бю джету на 2017 рік»

6. М ета бю дж етної п р о гр а м и __Підвищ ення рівня благоустрою  міста, забезпечення розвитку інфраструктури території

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми



8. Обсяги фінансування бюджетної програєм у розрізі підпрограм та завдань
І - __________ _________________________________(грн)

№
з/п кгжвк КФКВК П і д п рограм а/ завдання 

бюджетної програми2
Загальний

фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
1. 4019180 0133 Завдання 1. Провести ремонт тротуарів 326 437 326 437
2. 4019180 0133 Завдання 2. Встановити урни 30 000 30 000

3. 4019180 0133 Завдання 3. Провести встановлення лавок - поточний 
ремонт об'єктів благоустрою 33 639,54 33 639,54

Усього 390 076,54 390 076,54

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
________________ (г р н )

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний
фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1
Усього

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
4019180 Завдання 1 : Провести ремонт тротуарів грн кошторис видатків 326 437

1 Показник затрат :
Обсяг видатків грн кошторис 326 437

2 Показник продукту:
Площа тротуарів, яку планується відремонтувати м2 План робіт 1232

3 Показник продуктивності :
Середня вартість ремонту 1 м2 тротуарів грн Розрахунок 265

4 Показник результативності (якості):
відсоток відремонтованих тротуарів у загальній протяжності % розрахунок 0,7

4019180 Завдання 2 : Встановити урни грн кошторис видатків ЗО 000
1 Показник затрат :

2



№
з/п кпквк Назва .юказника Одинкгч

вимір;, Джерело інформації Значення
показника

1 2 3 4 5 6
Обсяг видатків грн кошторис 30 000

2 Показник продукту:
Кількість урн, які планується встановити 100м2 План робіт 30
Кількість малих архітектурних форм од. Інвентаризація об'єктів 101

3 Показник продуктивності :
Середня вартість ремонту 1 урни грн Розрахунок 1 000

4 Показник результативності (якості):
відсоток покращення благоустрою біля малих архітектурних форм о//о розрахунок ЗО

4019180
Завдання 3: Провести встановлення лавок - поточний ремонт 
об'єктів благоустрою

грн Ріш ення міської ради від 26.01.2017 
№1187-17/2017 33 639,54

1 Показник затрат:
обсяг видатків грн. Кошторис видатків 33 639,54

2 Показник продукту:
Кількість лавочок, які планується встановити шт. План робіт 11

3 Показник ефективності: ».
середня вартість встановлення 1 лавочки грн кошторис 3 033,59

4 Показник якості:
відсоток виконання завдання передбаченого по встановленню лавочок 
на поточний рік

% Розрахунок до потреби 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
__ __________________________ _,_______________________________________ Т______________________________Т______________________________  (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 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування (за видами) X X X

З



Код
Найменування джерел 

надходжень КПКВК

Ка<й : видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звіт '^го  
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

Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується 
підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті ви д атїв Іу&ф ґня кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається ою за роками.

Начальник ВУКМ

ПОГОДЖЕНО:

/Начальник фінансового управління

випадку, коли бюджетна програма не поділяється на

В.Я.Наливайко
(ін іц іали  та  прізвищ е)

Г.Д.Бакай
(п ідпис) (ін іц іали  та прізвищ е)

4


