ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
розпорядження міського голови від 12.08. 2019 року № 154 "Про затвердження та
внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік"
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1

0200000
(КТПКВК МБ)

2.

0210000
(КТПКВК МБ)

3

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські
державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
(найменування головного розпорядника)
Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські
державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
(найменування відповідального виконавця)

0217362

0490

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнуваньспеціального фонду-

Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад
(найменування бюджетної програми)
гривень, у тому числі загального фонду -

887 200,00

0,00

гривень та

гривень.

887 200,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
рішення позачергової п’ятдесят сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.07.2019 року №261 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік";
рішення п’ятдесят восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 01.08. 2019 року № 265 " Про внесення змін до Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській об’єднаній
територіальній громаді на 2017-2019 роки ";

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад

7. Завдання бюджетної програми:
№ з/п

Завдання

1
1

2
Капітальний ремонт автомобільних доріг

8. Напрями використання бюджетних коштів:
гривень

№ з/п
1
1

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

2
Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об`єднаних
територіальних громад
Усього

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

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет
розвитку

Усього

3

4

5

6

0,00

887 200,00

887 200,00

887 200,00

0,00

887 200,00

887 200,00

887 200,00

гривень

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській
об’єднаній територіальній громаді на 2017-2019 роки

0,00

887 200,00

887 200,00

Усього

0,00

887 200,00

887 200,00

10. Результативні показники бюджетної програми:
№ з/п

Показник

1

1

2
Затрат
Обсяг капітальних видатків затверджений на капітальний ремонт
автомобільних доріг

Одиниця
виміру
3

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

грн.

рішення позачергової п’ятдесят сьомої сесії Пирятинської
міської ради сьомого скликання від 04.07.2019 року №261
"Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної
територіальної громади на 2019 рік";

0,00

887 200,00

887 200,00

од.

рішення позачергової п’ятдесят сьомої сесії Пирятинської
міської ради сьомого скликання від 04.07.2019 року №261
"Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної
територіальної громади на 2019 рік";

0,00

1,00

1,00

грн.

розрахунок (69,6/3,8)*100

0,00

887 200,00

887 200,00

0,00

100,00

100,00

Продукту
кількість об’єктів на яких планується провести капітальний ремонт
2

3

4

Ефективності
середні витрати на капітальний ремонт одного об`єкта
Якості
рівень готовності об`єктів : Капітальний ремонт дорожнього
покриття проїзної частини по пров.Косий (від вул.Зоряна до
вул.Січових Стрільців) в м.Пирятин
Полтавської області

розрахунок
відс.

О.П. Рябоконь

Міський голова
(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
С.Ю. Кеда

Начальник фінансового управління
(підпис)

12.08.2019
М.П.

(ініціали і прізвище)

