
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року 
№836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від  29 грудня 2018 року № 1209) 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ / розпорядчий документ 

Управління містобудування та архітектури 

Ужгородської  міської  ради_____ 
               (найменування головного розпорядника 

                         коштів місцевого бюджету) 

_______________________ № _____________ 

 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

1.      1600000_____                                  
 (код) 

 

___Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради____ 
(найменування головного розпорядника) 

 

2. 1610000___  
(код) 

 

___Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради____ 
(найменування виконавця програми) 

 

3. 
       1617350   

               (код)                  

0443 

(КФКВК) 

  Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 500000,00 гривень, у тому числі загального фонду 500000,00 гривень та спеціального 

фонду __0,00______ гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

 

Конституція України, Бюджетний Кодекс України,  Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  рішення XХX сесії VII 

скликання від 13.12.2018 року № 1370 «Про  бюджет міста  на 2019 рік», наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «Правила складання 

паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»,  
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6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

№ з/п  Ціль державної політики 

 1 Забезпечення нової сучасної концепції просторового розвитку і забудови міста до 2030 року  

 2 Забезпечення розроблення планів забудови житлової, громадської та інших зон м. Ужгорода і плану червоних ліній  

3 Узаконення нових меж міста, встановлення в зоні впливу пріоритетної забудови прилеглих територій та більш ефективне використання 

територій міста в проектних межах 

 

7. Мета бюджетної програми __ Комплексне забезпечення містобудівною документацією міста Ужгород ______________ 

8. Завдання бюджетної програми 

 № з/п Завдання 

1  Комплексне забезпечення містобудівною документацією міста Ужгород 

   

 

9. Напрями використання бюджетних коштів 

                                                                                                                                                                                                              гривень 

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

 1 2 3  4   5 

 1 Комплексне забезпечення містобудівною документацією міста 

Ужгород 
500000,00  0,00  500000,00  

     

Усього 500000,00 0,00 500000,00 
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10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми 

гривень 

№ з/п Найменування місцевої/регіональної 

програми 
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3   4  5 

1 Програма комплексного забезпечення 

містобудівною документацією міста 

Ужгород 

500000,00 0,00 500000,00 

     

Усього 500000,00 0,00 500000,00 

 
11. Результативні показники бюджетної програми 
 

№ 

з/п 
Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника 

1 3 4 5 6 

 
Розроблення схем планування та забудови територій 

(містобудівної документації) 
   

 Завдання. Комплексне забезпечення містобудівною документацією міста Ужгород 

1 Затрат    

1.1 Загальний обсяг видатків  гривень Кошторис 500000,00 

2 Продукту    

2.1 Кількість заключних угод по виготовленню детальних планів 

території 

Од.  Журнал реєстрації 

договорів 

0 

 Кількість заключних угод по виготовленню топо-геодезичного 
знімання території 

Од.  Журнал реєстрації 
договорів 

0 

 Кількість заключних угод по внесенню змін у генеральний план 

міста 

Од.  Журнал реєстрації 

договорів 

1 

3 Ефективності    

3.1 Кількість виконаних угод Од. Бухгалтерські документи 1 
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4 Якості  х  

4.1 % вчасно  виконаних робіт(послуг) % Розрахунковий показник 100 

     

 

 

Начальник управління  

містобудування та архітектури 
 

  

 ____________ 

(підпис) 

 

  

_________О. Боршовський ____ 

(ініціали/ініціал, прізвище) 
ПОГОДЖЕНО: 

 

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики   
 ____________ 

(підпис) 

 
 ________________Л. Гах_____ 

(ініціали/ініціал, прізвище) 
Дата погодження  

М. П. 


