
(КТПКВК МБ)

0110000

(найменування відповідального виконавця)

3 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

(КТПКВК МБ)

0117350

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Бурштинська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника)

наказ

Бурштинська міська рада

(найменування місцевого фінансового органу)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1 Бурштинська міська рада0100000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 147,00 тис гривень та

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», Закону України 

«Про державний  бюджет на 2018 рік» рішення міської ради "Про міський бюджет на 2019р"№24/65-18 від 20.12.2018 року.;

рішення сесії №02/23-17 від 27.01.17р - програма містобудівного кадастру та створення служби містобудівного кадастру на 2015-2019 роки.

Рішення сесії 08/39-17 від 24.11.2017р. "Програма розроблення (оновленн) містобудівної документації території м. Бурштин на 2018-2020 роки

(КТПКВК МБ) (КФКВК)

2. Бурштинська міська рада

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку інфраструктури території міста.

Вирішення задач планування забудови і прогнозування розвитку населених пунктів, проектування та розміщення будівництва і реконструкції 

об`єктів.Оцінки території

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 2

Вирішення задач планування забудови і прогнозування розвитку населених пунктів, проектування та розміщення будівництва і реконструкції об`єктів.Оцінки території

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

147,00 тис гривень, у тому числі загального фонду -

(найменування бюджетної програми)

гривень.спеціального фонду- 0,00

1

2 Виконання заходів щодо забезпеченості містобудівною документацією міста



(підпис) (ініціали і прізвище)

32

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

Начальник фінансового відділу Петровська О.І.

0

Міський голова

4

(ініціали і прізвище)

1 3

(підпис)

4

Джура Р.О.

ПОГОДЖЕНО:

1 54

Загальний фонд Спеціальний фонд

2
затрат

6

Показник

Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації території м. Бурштин 

на 2018-2020 роки

Загальний фонд

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

1 0,00 0,00

1

Усього

2,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п

2,00 0,00

Джерело інформації
Одиниця 

виміру

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п Усього

(тис.грн)

147,00

Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі бюджет 

розвитку

Спеціальний фонд Усього

5 6 7
0,00

Програма містобудівного кадастру та створення служби містобудівного кадастру на 

2015-2019 роки
145,00 0,00 145,00

Усього 147,00 0,00 147,00

УСЬОГО 147,00 0,00 0,00 147,00

147,00

(тис.грн)

Напрями використання бюджетних коштів

2

Вирішення задач планування забудови і прогнозування розвитку населених пунктів, 

проектування та розміщення будівництва і реконструкції об`єктів.

Покращення матеріально-технічної бази відділу

3

0,00 2,00

0 обсяг витрат на розроблення містобудівної  документації тис.грн. рішення сесії 145,00 0,00 145,00

0 сума витрат на фінансування програми тис.грн. рішення сесії 2,00

0,00

0 Кількість заходів од. дані відділу 5,00 0,00 5,00

0 продукту

2,00

0 ефективності 0,00

0
Кількість проектів(комплектів проектної та містобудівної 

документації)
шт. дані відділу 2,00 0,00

0,40

0
середні видатки на розробку одного проекту (розроблення 

містобудівної документації)
тис.грн. дані відділу 72,50 0,00 72,50

0 середні видатки на проведення заходу тис.грн. дані відділу 0,40 0,00

100,000 рівень готовності містобудівної документації відс. дані відділу 100,00 0,00

0,00

0 покращення ефективної роботи відділу відс. дані відділу 50,00 0,00 50,00

0 якості


