
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент міського господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

Наказ №________________ від ____________________

1. 1200000 Департамент міського господарства Ужгородської міської ради

 (код)

2. 1210000 Департамент міського господарства Ужгородської міської ради

 (код)

3. 1210180 0133

 (код)  (КФКВК)  (найменування бюджетної програми) 

   (найменування відповідального виконавця)  

   (найменування головного розпорядника)  

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на   2019  рік

Інша  діяльність   у  сфері державного  управління   



№ з/п

1

 № з/п

1

2 Завдання2.  Проведення поточного ремонту приміщень по вул. Небесної Сотні, 4.

4.  Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1182616,63 гривень, у тому числі загального фонду – 580303,68 гривень та 

спеціального фонду –602312,95 гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс, Конституція  України, Рішення  ХХХІУ сесії УІІ скликання   Ужгородської  міської  ради «Про зміни до бюджету

міста Ужгород на 2019 рік » від 28.02.2019р. № 1452, Рішення  ХУІІ сесії УІІ скликання   Ужгородської  міської ради «Про Програму сприяння 

виконання рішень судів та інших виконавчих документів на 2018-2022 роки» від 09.11.2017р. № 797  зі змінами, наказ  МФ України № 1147 

«Про затвердження  типового переліку  бюджетних  програм та  результативних  показників для  місцевих  бюджетів у  галузі  «Державне  

управління», Концепція  реформування  місцевих  бюджетів, затверджена  розпорядженням  кабміну України  від 23.05.07р. № 308-р, Наказ 

МФУ від 02.08.10 №805 «Про затвердження  основних  підходів до  впровадження  ПЦМ складання  та  виконання  місцевих  бюджетів (зі 

змінами від 30.01.12 №59

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

 Ціль державної політики

Завдання

Завдання1. Забезпечення  погашення   заборгованості  за  судовими  рішеннями, виконавчими  документами, відповідальність за  

виконання  яких несуть органи  місцевого  самоврядування

Гарантія держави щодо виконання судових рішень  та    утримання  в  належному  стані   службових   приміщень  

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення належного виконання  зобов'язань покладених на органи місцевого самоврядування ,які  виникли 

на  підставі судових рішень та  виконавчих документів,  забезпечення  проведення  поточного  ремонту приміщень по  вул. Небесної  Сотні,4 

8. Завдання бюджетної програми



№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

 1 2 3 4  5

1 Забезпечення  погашення   заборгованості  за  судовими  рішеннями, 

виконавчими  документами, відповідальність за  виконання  яких несуть органи  

місцевого  самоврядування

315 136,68 602 312,95 917 449,63

2 Проведення поточного ремонту приміщень по вул. Небесної Сотні, 4. 265 167,00 265 167,00

580 303,68 602 312,95 1 182 616,63

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3  4  5
 Програма сприяння виконання рішень судів та інших виконавчих документів на 

2018-2022 роки
315 136,68 602 312,95 917 449,63

315 136,68 602 312,95 917 449,63

9. Напрями використання бюджетних коштів

Усього

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

Усього

гривень

гривень



№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд

Спеціальний 

фонд
Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 Показники затрат 

Обсяг видатків на виконання  судових  рішень та  

інших виконавчих документів
грн. Кошторис 315136,68 602312,95 917449,63

Загальний  обсяг  видатків  на  проведення поточного 

ремонту  приміщень по вул. Небесної Сотні,4
 грн. Бюджетні призначення 265 167,00 265 167,00

Кількість об'єктів,  які  потребують поточного ремонту Од. Об’єкти 1 1

2 Показник продукту

Кількість прийнятих   рішень Од. Ухвали суду 1 1 2

Кількість  об’єктів,  на  яких  планується   проведення  

поточного  ремонту
Од. Об’єкти 1 1

3 Показники ефективності 

Кількість виконаних рішень Од Судові рішення 1 1 2

Середня  вартість поточного ремонту 1 об'єкту грн. розрахунок 265167 265 167

4 Показники якості 0

Відсоток виконаних рішень до прийнятих % Розрахунок 100 100 100

Питома  вага запланованих об'єктів поточного ремонту 

до об'єктів, які  потребують поточного ремонту
% Розрахунок 100 100

В. БАБИДОРИЧ

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики                                                                                                          

(підпис) (ініціали та прізвище)

М. П.

11. Результативні показники бюджетної програми

Дата погодження 

Директор департаменту міського господарства                                

Л. ГАХ
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