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ПАСПОРТ
бюджетноїпрограми місцевого бюджету на 2017рік

0300000
(КПКВК м5)

Виконавчийкомітет Володимир-Волинськоїміськоїради
(найменування головного розпорядника)

0310000 Виконавчий комітет Володимир-Волинськоїміськоїради
ііієіиілсііуеанняЕіДППБіДаПЬі-ЮГО виконавця)

0111 ні; іі і
і

[ЧЦО
і управління) і І, гігі ідній сфепі у МіСікХ іх с публіканськогоАцхісііоіхііоі' Республіки Крим та обласного значення(КФКВК) і (наиііі і уШЭііііЯ біодікетноі ііроірнміт)

7 822764- ТИСІриІті ім 3 .ому числі загапіі сі г <; снду - 6 779537 ти. півень та СПЄЦЇаПЬНСПі кііонду -1043,127 тис.і ііісьеньетних гіризіігч ні Лі мджетних асигнігьі і

іііія виісонаіііьі Еіодмст ної програми:

Конс, "унія України. Закон від 28,06 1996 ІХІ9254/96
Бюджетний кодекс України від 08 072010 м9 245640
Закон України "Про Державний бюджет України"

Украґііи "Про місцеве саіиоврядуваніія в Україні"
Міністерства праці та соціальної' політики від 021019961; М977 "Про умови пгілати праці робітників , зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, МІСЦЄВОГОсамоврядування та `і'х виконавчих органів,
гірокуратури, судів т ішіих органів" із внесеними змінами

К Міністерства фінансів Украіни від 26.08.2014 Мэбзб ро деякі питання запровадження програмнощільошогометоду складання та виконання місцевих біоджстів."Постанова кабінету міністрів Украіни від 090320061: М92бд "Про упорядкування структурита умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів" із
внесеними змінами
Рішсііня Володимир-Волинськоі іліськоі' ради від 23.12 2016 року М91З/3"Гіро міський бюджет на 2017 рік"

сі

Мета бюджетної програми
Ксріеництво і управління у сфері виконавчих функцій



7. Підпрограми,спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:'МЕ зІп 1кпквк |КФКВК |

8„ Обсяги фінансування бюджетної програмиу розрізі підпрограмта завдань

Назва підпрограми 01

(тис.грн)МЕ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд Разом1 2 3 4 5 6 7
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим1
та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі і'х створення) наданих законодавством 6779537 151320 6795257повноважень у сфері виконавчих функцій0310180 0111

2 0310180 0111 Капітальний ремонт адмінприміщення по вул. УСТИЛУЗЬКІЙ,17 1027,507 1027501Усього 6779537 104З,127 7827' `_

В. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
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(тис.грн)Назва
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10. Результатив і

показники бюджетноїпроі рами у розрізі підпу играм і завдань:
й і уМа з/п КПКВК Показники 03:33:54 Джерело інформації Значення показника1 2 3 4 5 6

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського АвтономноїРеспубліки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разіїх створення) наданих1 законодавством повноважень у сфері виконавчих функцій
затрат

1 кількість штатних одиниць іод. Іштатний розпис
і

57500продукту
_ _

,_
”

1 0'*1' 15' кілыисть ОТрИіАЕіііІ/Х листів, звернень, зпяг. од 'Журнал реастраіііі 109450002 0905 і кількість ПРИЙі-іїіґї ЩЗПіАЗТИВгіОЧірЗБ
од [Журнал реєстр.. 744 00Г`ісфективноьт:

П 1

1 кількість ЕИКОР НСТіВ, звернень, аж* касі* на одного ПрЗЦіНЩ д од. розрахунок
й

У

192 [Змі2 ОЗ' ії кількість прийнятих і-сркіативно-правопих ЭіГііЕ на одного працівника од розрахунок 1ЗЇЗ 0310100 витрати на утримання однієї штатноі одиниці грн. розрахунок 1360480692 Капітальнийремонт адмінприміщеньія по вул. Устилу3ькій,17
затрат

_71 1031015 іі обсяг витрат на гроаеденнякапітальноіо рнііоііту грн
'й'

[кошторис 10275070002 1031012 і

площа приміщені, щк, потребує КЗПІТЗНЬНОЕГ ііемонту кв. м іпроектнонхошториснадокументація 529200продукту
1 ІОЗНЧЬО іппоща прикііщеіаь. що планується ВіДрЄіИі0і<Туі3а`іі4 ікв. м 'іірОЄКТНОЖОШТОрИСі-іг документація

і

529200ефективності
1 |015101Г0 ісередня вартість ремонту 1кв.м приміщень ітис. грн. ірозрахунок |

1941620якості
1

І

Зддш
*відсоток площі гіріііиіыіснь, які плануєті-ітявідрєілонтувати, до площі гіііирііщень, що потребують ремонту % Ірозрахунок и

100000

11. Джерела фінансування інвестиційнихпроектів у розрізі підпрограм (2)
ітисхрн)



асові видатки станом на План видатків звпного періоду
Прогноз видатківдо кінця реалізаціі Пояснення,що

.
1 січня звітного періоду інвестиціиного проекту (З)

Код Наименування джерел надходжень КПКВК „ , _ , „ , характеризуютьджерела
загальним спеціапьни загапьнии спеціальни загапьііии спеціапьни .

. Разом . Разом . Разом фінансування
фонд *и фонд фонд и фонд фонд и фонд

1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13

УСЬОГО:

1 Код функціонапьноі класифікації вида: таїкбёдитуізання бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
2 Пункт 11 ЗЗПОВНЮЄТЬСЯ тільки длядз "ердж и; у місце у бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

і ПД. Саганюк

1 "І0ГОДЖЕНО:

040512212
1 іігісііорі бюджєтноі' програми 000000124 от 020320171433 і8

0313320171191, і2

(підпис (ініціали та прізвище)

ТВ, Шибирин
(ініц али та прізвище)


