
наказ 

Фінансовий відділ Бурштинської м/р

(найменування місцевого фінансового органу)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від               року № 
Міська рада м.Бурштин

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0100000/'0110000 Міська рада м.Бурштин

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018  рік

1 0100000 Міська рада м.Бурштин

100 тис.гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 116090 640 Інша діяльність у сфері житлово- комунального господарства

КПКВКN з/п

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний Кодекс України, Конституція України, , Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Закон України « 

Про Державний  бюджет України  на 2018 рік», рішення  Бурштинської міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік» №02/42-17 від 20.12.2017 року., Нормативно правові акти: Укази 

і розпорядження президента України, Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, Накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів виконавчої влади, 

накази , розпорядження міського голови

6. Мета бюджетної програми
Створення дієвого механізму залучення коштів співвласників для безпечного, комфортного проживання у багатоквартирних житлових будинках, шляхом здійснення енергоефективних заходів 

через придбання матеріалів до яких належать вікна, двері в місцях загального кристування в багатоквартирних будинках та здійснення поточного та капітального ремонту 

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 100 тис. гривень,у тому числі загального фонду-

Назва підпрограмиКФКВК

21

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014  № 836

КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Підпрограма / завдання бюджетної 

програми
N з/п КФКВК

(тис.грн.)

43



0118600 Продукту

0118600 Затрат

0118600 видатки на виконання програми тис.грн. рішення м/р

3

спеціальний фонд

(тис.грн.)

Значення показникаДжерело інформації
Одиниця 

виміру
Назва показника

Програма співфінансування заходів із замінами вікон 

та дверей у багатоповерхових будинках м. Бурштин
116090 50,00 50,00

програма про дольову участь співвласників у 

поточному та капітальному ремонтах 

багатоквартирних будинків м.Бурштин на 2018р

116090

7654

432 5

100,00

0118600

Створення дієвого механізму залучення 

коштів співвласників для безпечного, 

комфортного проживання у 

багатоквартирних житлових будинках, 

шляхом здійснення енергоефективних 

заходів через придбання матеріалів до яких 

належать вікна, двері в місцях загального 

2

0116090 - Інша діяльність у сфері житлово- 

комунального господарства 100,00

разом

1

Назва регіональної цільової програми та 

підпрограми

100,00

КПКВК

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

2 116090

Створення дієвого механізму залучення коштів 

співвласників для безпечного, комфортного 

проживання у багатоквартирних житлових 

будинках, шляхом здійснення 

енергоефективних заходів через придбання 

матеріалів до яких належать вікна, двері в 

місцях загального кристування в 

багатоквартирних будинках 

1

0,00 100,00116090

50,00 0,00 50,00

116090

Створення дієвого механізму залучення коштів 

співвласників для безпечного, комфортного 

проживання у багатоквартирних житлових 

будинках, шляхом здійснення них будинках та 

здійснення поточного та капітального ремонту 

50,00 0,00 50,00

0116090 - Інша діяльність у сфері житлово- 

комунального господарства116090

0133

загальний фондКПКВК

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

1

65

100,00Усього 100,00 0,00

Усього

1

N з/п

4

50,00

50,00 50,00

2 3



0118600
динаміка покращення рівня проживання у 

багатоквартирних будинках

% прогноз
10,00

0118600
частка фінансування співвласників на 

проведення робіт та надання послуг

% програма
50,00

0118600 якість

0118600 Ефективності

очікувана кількість звернень на проведення одн 5,00

0118600 Продукту

0118600 видатки по програмі тис.грн. рішення м\р 50,00

0118600 Затрат

0118600

Створення дієвого механізму залучення 

коштів співвласників для безпечного, 

комфортного проживання у 

багатоквартирних житлових будинках, 

шляхом здійснення них будинках та 

здійснення поточного та капітального 

ремонту 

0118600
динаміка покращення рівня проживання у 

багатоквартирних будинках

% прогноз
10,00

0118600 якість

0118600
частка фінансування співвласників на 

придбання матеріалів

% програма
50,00

0118600 Ефективності

0118600
очікувана кількість звернень на придбання 

матеріалів

одн звернення громадян
8,00

(підпис) (ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)(підпис)

(тис.грн.)

Код

31

Міський голова

76 854

3
 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

2

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу Петровська О.І.

1
 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2
 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

разом
спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
разом

0,00 0,000,00Усього

Джура Р.О.

Пояснення, що 

характеризують джерела 

фінансування

Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту
3План видатків звітного періоду

Касові видатки станом на 

1 січня звітного періоду

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
разом

131211109

КПКВК

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
2

Найменування джерел надходжень


