
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(грн.)

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

N з/п

1

гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складаннята виконання місцевих бюджетів від 26.08.2014 № 836;

Наказ Мініфстерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 р. № 298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 

результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";

Рішення 22 сесії VIII скликання міської ради “Про Помічнянський міський бюджет на 2019 рік” від 21.12.2018 №459.

7. Завдання бюджетної програми: 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2500000,00 гривень,у тому числі загального фонду- 2500000,00 гривень та спеціального фонду- 0,00

2500000,00

6

1 2500000,00 0,00

Загальний фонд

0,00

2. 0110000 Помічнянська міська рада

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Організація благоустрою населених пунктів

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1 0100000 Помічнянська міська рада

5431

2500000,00

Спеціальний фонд
у тому числі бюджет 

розвитку
Усього

2

Напрями використання бюджетних коштів

0,00

N з/п

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014  № 836                                                               

(у редакції наказу Міністерства фінансів України                        

від 15.11.2018 року №908)

Наказ / розпорядчий документ

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою громади

Організація благоустрою населених пунктів

Завдання

0,00

ЗАТВЕРДЖЕНО

від  17.01.2019 року № 19-р 

Розпорядження міського голови Помічнянської міської ради 

3 0116030 0620

8. Напрями використання бюджетних коштів:

2500000,00

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

Забезпечення утримання в належному технічному стані об`єктів 

дорожнього господарства

Усього



(грн.)

Секретар міської ради І.В. Фідальго Поррата

(підпис) (ініціали і прізвище)

43

(ініціали і прізвище)(підпис)

4

грн

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового відділу Т.В. Чіпегіна

4

розрахунок

2

га

Земельний звіт 6-ЗЕМ

3

Усього

31

грн. Рішення Помічнянської 

міської ради від 21.12.2018р. 

№459

1

Спеціальний фондЗагальний фонд

Одиниця 

виміру

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п

  Програма соціально-економічного розвитку на 

2019 рік
2500000,00 0,00 2500000,00

2500000,00

2

2500000,00

1

УсьогоНайменування місцевої / регіональної програми 

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

0,00

2

Показник

Завдання Організація благоустрою населених пунктів

середні витрати на утримання 1 кв.м. території у 

належному стані

Якості

Рівень виконання запланованих видатків

Затрат

Витрати на облаштування благоустрою

Продукту

Площа території на якій планується проводитися 

придбання та проведення робіт (загальна площа території 

отг)

Ефективності

Джерело інформації

% розрахунок 100

2500000,00

7574

100

5

Загальний фонд Спеціальний фонд

6

Усього

7

0,030,03

2500000,00

7574


