
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 1500000 Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради

наказ

Департаменту фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської 

ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від    09.01.2019  року №  2 

ПАСПОРТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014  № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ      від  09.01.2019року  № 7

Управління капітального будівництва Ужгродської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

2. 1510000 Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради

3 1517340 0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

(КТПКВК МБ) (КФКВК)
1 (найменування бюджетної програми)

Конституція України; Бюджетний кодекс України; закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"; 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 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, 

що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" (із змінами від 30.11.2012 р. № 1260 та від 10.09.2015 р. № 765); рішення XХХ сесія VІІ скликання 

Ужгородської міської ради "Про бюджет міста Ужгород на 2019 рік"  від 13.12.2018 №1370; положення про управління капітального будівництва Ужгородської міської ради.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення належного стану пам’яток історії та культури 

7. Завдання бюджетної програми:

гривень,у тому числі загального фонду- 0 гривень та спеціального фонду- 150 000 гривень
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних 

асигнувань-
150 000



Х

1

Завдання

 Проведення науково-проектних робіт на об'єктах культурної спадщини

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі бюджет 

розвитку
УсьогоN з/п

61 3 4 5

150 000150 000

(грн.)

1 3

0

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

Найменування місцевої/регіональної програми

0Усього

1.

спеціальний фонд Усього

150 000

3

10. Результативні показники бюджетної програми:

Спеціальний фонд

150 000

4

Усього Х

150 000

150 000

N з/п

Х

6

Показник Одиниця виміру

1 2 4

Джерело інформації Загальний фонд

5

1

Завдання 1. Проведення науково-

проектних робіт на об'єктах 

культурної спадщини

150 000

грн Акт обстеження 0

1.2.  Показник Продукту

Обсяг витрат на проведення науково-

проектних робіт на об'єктах культурної 

спадщини

Показник Ефективності

1

Проект Програми 

економічного і 

соціального розвитку м. 

Ужгорода на 2019 рік

Кількість об'єктів культурної спадщини, 

на яких плануються науково-проектні 

роботи

0

1.3.

од.

Х

Напрями використання бюджетних коштів

2

Проведення науково-проектних робіт на об'єктах 

культурної спадщини

1

Загальний фонд

2
Х

Показник Затрат

Усього

7

1.1.

150 000



Вик:                     І. В. Малета

150 000

грнСередні видатки на один об'єкт 

культурної спадщини, на якому 

плануються науково-проектні роботи 

Розрахунок 0

1.4. Показник Якості 

% Розрахунок 0,00

(підпис)

%

Динаміка кількості об'єктів  порівняно з 

попереднім роком

Рівень готовності проведених науково-

проектних робіт на об'єктах культурної 

спадщини

Розрахунок 0,00

(підпис) (ініціали і прізвище)

(підпис) (ініціали і прізвище)

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики Л. ГАХ

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління капітального будівництва
(ініціали і прізвище)

А.ЮРКО

Ірина Малета

100,00

100,00 100,00

150 000

100,00


