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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу 
Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року № 908) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 
Розпорядження міського голови від 18.01.2019 № 27 рг 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
наказ 
Фінансове управління Покровської міської ради 
Донецької області 
(найменування місцевого фінансового органу) 

21.01.2019 № 7 

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

1. 0100000 Покровська міська рада Донецької області 
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 

2. 0110000 Покровська міська рада Донецької області 
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 

3. 0117330 0490 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10100000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та 
спеціального фонду 10100000,00 гривень 

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України 

Бюджетний кодекс України 

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» 



(( с 
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу 

складання та виконання місцевих бюджетів». 

Наказ Міністерства фінансів України від 10.09.2015 № 765 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 27 липня 

2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за 

видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» 

Наказ Міністерства фінансів України від 15.11.2018 № 908 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України 

Рішення Покровської міської ради від 20.12.2018 № 7/62-1 «Про міський бюджет на 2019 рік». 

6. Мета бюджетної програми - Створення сприятливих умов для соціально-економічного розвитку міста. 
7. Завдання бюджетної програми: 

№ з/п Завдання 
1 Співфінансування будівництва за робочим проектом «Прибудова до адміністративних будівель під центр надання 

адміністративних послуг на пл..Шибанкова, 11 м.Покровськ Донецької області в рамках програми економічного і 
соціального розвитку міста 

2 Капітальний ремонт першого поверху пл..Шибанкова, 11 м.Покровськ Донецької області в рамках програми 
економічного і соціального розвитку міста 

8. Напрями використання бюджетних коштів: 
(гри) 

№ 
з/п 

Напрями використання 
бюджетних коштів 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

у тому числі 
бюджет розвитку 

Усього 

2 3 4 5 6 
0117330- Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної власності 

- - - -

Співфінансування будівництва за робочим 
проектом «Прибудова до адміністративних 
будівель під центр надання адміністративних 
послуг на пл..Шибанкова, 11 м.Покровськ 
Донецької області в рамках програми 
економічного і соціального розвитку міста 

7500000,00 7500000,00 7500000,00 

Капітальний ремонт першого поверху 
пл..Шибанкова, 11 м.Покровськ Донецької області 
в рамках програми економічного і соціального 

2600000,00 2600000,00 2600000,00 



(( с 
розвитку міста 
Усього 10100000,00 10100000,00 10100000,00 

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

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 
Програма економічного і соціального розвитку 
міста Покровська на 2019 рік 

10100000,00 10100000,00 

Усього 10100000,00 10100000,00 
10. Результативні показники бюджетної програми: 

(грн) 

№ з/п Назва показника Одиниця 
виміру 

Джерело 
інформації 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Усього 

1 3 4 5 6 
Співфінансування будівництва за 
робочим проектом «Прибудова до 
адміністративних будівель під центр 
надання адміністративних послуг на 
пл..Шибанкова, 11 м.Покровськ 
Донецької області в рамках програми 
економічного і соціального розвитку 
міста 

1 затрат 

Обсяг видатків грн. Кошторис 7500000,00 7500000,00 
2 продукту 

Кількість об'єктів, які планується 
збудувати од. Розрахунки 1 1 

3 ефективності 

Середні витрати на 1 об'єкт 
будівництва грн Розрахунок 7500000,00 7500000,00 
Капітальний ремонт першого поверху 
пл..Шибанкова, 11 м.Покровськ 



(С б 
Донецької області в рамках програми 
економічного і соціального розвитку 
міста 

1 затрат 

Обсяг видатків грн. Кошторис 2600000,00 7500000,00 
2 продукту 

Кількість об'єктів, які планується 
відремонтувати од. Розрахунок 1 1 

3 ефективності 
Середні витрати на 1 об'єкт, що 
планується відремонтувати грн л Розрг хунок 2600000,00 2600000,00 

В.о. міського голови ( 
•Л 

!!1л Д.В.Гордієнко В.о. міського голови ( > иИдпис (ініціали та прізвище) 

ПОГОДЖЕНО: 

В.о. начальника фінансового управління С.Ю.Тарасова 
(ініціали та прізвище) 


