
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад

1. Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради0600000

(найменування головного розпорядника)

2.

Ціль державної політики

1 Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку

гривень та

гривень.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

1 628 704,00 гривень, у тому числі загального фонду

0617362

(код) (КФКВК)

3. 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об"єднаних територіальних 

громад 

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 0,00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

 розпорядження міського голови від 08.07.2019 р. №116-р

спеціального фонду- 1 628 704,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція  України , Бюджетний  кодекс  України ,Закон України "Про Держвний бюджет  України на 2019 рік"наказ  Міністерства  фінансів  України  від 26.08 .20014 р. №836  

"Про деякі  питання запровадження програмно-цільового  методу складання  та  виконання місцевих бюжетів "наказ міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про 

затвердження примірного переліку  результативних  показників бюджетних  програм для місцевих  бюджетів за  видатками що не враховуються при  визначені обсягу міжбюджетних 

трансфертів",   рішення сесії Баштанської  міської ради № 17від 25.06.2019 р. "Про внесення змін  до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік "

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

7. Мета бюджетної програми

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код)

Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

(код)

0610000

(найменування відповідального виконавця)

наказ відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету 

Баштанської міської ради від 08 липня  2019 р. №223

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

1 Капітальний ремонт  інших об"єктів 

2 Реконструкція та реставрація інших об"єктів



пл

о

М.П.

1,95

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру
Показники

1 середня   вартісті  проведення   капітального ремонту на 1 м.кв. тис.грн. розрахунково 0,00 2,08 2,08

Загальний фонд

6

0 ефективності

гривень

(Дата погодження)

(Назва місцевого фінансового органу)

08.07.2019

№ з/п

2 3

(підпис)

Усього

(підпис)

4

0

1

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

2

затрат

53

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів  ради

С.ЄВДОЩЕНКО

Начальник відділу освіти молоді та спорту виконавчого 

комітету Баштанської міської ради

Г.ЗЕРКАЛІНА

ПОГОДЖЕНО:

0 продукту

1 5

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

Загальний фонд Спеціальний фонд

1 4

№ з/п УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3 5

УСЬОГО 0,00 1 628 704,00 1 628 704,00

7

4

Спеціальний фонд Усього

Усього 0,00

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд

 

0,000 освоєння  субвенції з  державного бюджету відс. розрахунково 0,00 0,00

0 якості  

розрахунково 0,00 1,952 середня   вартісті  проведення   реконструкції  на 1 м.кв. тис.грн.

1 Капітальний ремонт  інших об"єктів 0,00 667 100,00 667 100,00

2 Реконструкція та реставрація інших об"єктів 0,00 961 604,00 961 604,00

0,00 667,10 667,10

2 Обсяг видатків на проведення реконструкції тис.грн.
довідки змін ( ріш.сесії №17 від 

25.06.19 р.) ,
0,00 961,60 961,60

Обсяг видатків на проведення капітального ремонту

1
площа, на  якій планується проведенння капітального ремонту  

м.кв
проектно-кошторисна 

документація
0,00 320,00 320,00

2 м.кв
проектно-кошторисна 

документація
0,00 493,00 493,00

площа, на  якій планується проведенння реконструкції 

1 тис.грн.
довідки змін ( ріш.сесії №17від 

25.06.19 р.) ,


