
ЗАТВЕРДЖЕНО

1000000
(код)

1010000
(код)

1018340
(код) (КФКВК)

4.

5.

6.

N з/п

1

7. Мета бюджетної програми

8.

Відділ культури Бурштинської місько ради
(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 274000 гривень, у тому числі загального фонду - _________ гривень та спеціального 

фонду - 274000 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Ст.26 Закону України"Про місцеве самоврядування в Україні"

 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації ", Закон України "Про культуру",                                                                                                                                        

Рішення міської ради від 27.03.2019р. №02/69-19

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, туризму і зовнішніх звязків Бурштинсько міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№                  від       

____________ N ______

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

1.

2.

3.

Підвищення ефективності діяльності культурних установ міста та с.Вигівка, оновлення матеріально-технічної бази, забезпечення творчого, 

інтелектуального і духовного розвитку дітей та молоді. 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

(найменування головного розпорядника)

Відділ культури Бурштинської місько ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 

року № 1209)

Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі на території ДМШ



N з/п

1

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п

Напрями 

використання 

бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Проведення заходів 

щодо нового 

будівництва 

каналізаційної мережі

274000 274000

(грн)

N з/п

Найменування 

місцевої / регіональної 

програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

Усього

10.

Усього

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

Результативні показники бюджетної програми:

Завдання

Покращення умов праці та навчання дітей у установі



Обсяг видатків на 

проведення заходів 

будівництва нової 

каналізаційної мережі

грн. Рішення міської ради 274000 274000

2 продукту

Площа території на 

якій заплановано 

капітальні роботи

кв.м.
дані керівника 

установи
200 200

3 ефективності

Середні затрати на 

ремонт 1 кв.м
грн. розрахунок 1370 1370

4 якості

Рівень реалізації 

заходів до 

запланованого 

проектом утримання 

річного обсягу робіт з 

будівництва 

каналізаційної мережі

% розрахунок 100 100

(підпис)

Фінансовий відділ Бурштинської міської ради

(підпис)

Дата погодження _________________

М. П.

Керівник установи - головного

розпорядника бюджетних коштів /

заступник керівника установи

Керівник місцевого фінансового органу

Т.М.Зорій
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І.Петровська
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


