
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерствафінансів України 26 серпня 2014 року ЫЄЗЗБ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ І розпорядчий документ
Розпорядження Виконавчого комітету
Володимир-Волинської міської ради
від 31 січня 2017р. М925р

Наказ
Наказ Фінансового управління виконавчого комітету
Володимир-Волинської міської ради
"31" січня 2О17р.М93

ПАСПОРТ
бюджетноїпрограми місцевого бюджету на 201 7 рік

0300000 Виконавчий комітет Володимир-Волинськоїміської ради
(КПКВК МБ) (найменування іоловного розпорядника)

0310000 Виконавчий комітет Володимир-Волинськоїміської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0316420 0829 Збереження пам'яток історії та культури
(КПКВК МБ) (КФКВК) і (найменування бЮДЖЄТНОі програми)

Обсяг бюджетнихпризначень/бюджетнихасигнувань - 106,053 тис.: ривень, у тому числі загального фонду -
О тисгривень та спеціального фонду -106,053тисігривень

Підставидля виконання бюджетноїпрограми:



Конституція України. Закон від 281161996 М9254/96
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік"
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України "Про охорону культурної спадщини" від О8.06.2000р„М91805-ІІІ
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 М9836 "Про деякі питання запровадження програмне-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів."
Рішення Володимиревопинської міської ради від 23.12.2015 року М913/З "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми
Забезпеченняналежного стану пам'яток істооіі іа культури

7. Підпрограми,спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетноїпрограми:
Ма з/п КПКВК КФКВК Назва підпроґрами

0316421 0829 Збереження, розвиток,реконструкція та реставрація пам'яток історПта культури

8. Обсяги фінансування бюджетноїпрограми у розрізі підпрограмта завдань (тистри)

м2 з/п КПКБК КФКВК Підпрогрема/завдання бЮДЖЄТНОІ програми загапьний фонд спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 Є 7

0316421 0829 Збсрсхюннэі. розвиток, реконструкціята реставрація пг-м`я1ґік історіїта культури ` 106,053 106,053

1 Видготогпсі-ня ПРОЧКТНО>КОШТОрИСНСі документації' на проггденняреставраційних робіт на ЮЄУОЮ 1061053
0316421 0829 об ЄЮ ах культурної спадщини

Усього 1063353 106,053

9. Перелік регіональних цільових програм, які викон ться у складі бюджетної програми: (тис. н

е ження, озничок. реконст

азва
регіональної цільової п грами та підпрограми

та рестзіврац
Про ама еКОНОМіЧНОіС

і соціального розвитку міста Боподими
пам яток стор іта пь ри

-Вопинськсго на 2016-2017 оки

10. Резупьтативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм
і

завдань:

4

0316420
Усього

загальний фонд спеціапьний фонд Разом

МЕ з/п КПКВК Показники 05:32:51 Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та куп ьтури



11. Джерела фінансування інвестиційнихпроектів у розр

1] |Виготовпення проектно-кошторисної' документації на проведення реставраційних робіт на об'ємах культурноїспадщини
" затрат

1 [0316421 |обсяг витрат |грн. [кошторис 106053000
ПРОДУКТУ

1

0316421
кількість об'єктів культурної спадщини, на які планується виготовити проектно-кошторисну документацію од. розрахунок до кошторису 1,ООО

ефективності
1 |о316421 |середні видатки на виготовлення однієї ПКЦ Ігрн. |розрахунок 106053000

якості
1 *0315421 Ірівень готовності Проектне-кошторисної документації % 'розрахунок 10О,0О0

ідпрограм (2) (тиогрн)

7і

Код Найменуванняджерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатківдо кінця реалізації

інвестиційного проекту (З) Пол: сння, що
характеризуютьджерелазагальний спеціальни Разом загальний спеціальни Разом загальний спеціальни Разом фднансуншнифонд и фонд фонд и фонд фонд и фонд

у _1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 712
й

'ІЗ
УСЬОГО:

1

под фУНКЦЇОНЭПЫтК/і клаыіцдіхаціі видатків та ііцьдитування бюджету вказується лише у випадку, кшіи ілодэкетна програма не ііоділяється на ПіДПрОіркіГдуі

І ііункт 11 ЗЗПОВНЮЄТЬСЯ тіііьім для ЗЗТЕЄрДЖСііИХ) місцевому бЮДЖСТі ВИДаТіхіЬ/ііаДаНІіЯкредитів ііа РСШМЗЗЦЇІО інвестиційних проектів (програм).
З Прогноз видатків до кінця реалізації ЇНБЄСТИЩЙНОГО проекту зазначається з розбивкою за роками

Міський голоеа

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

04051282

(підпис)

09 02 201709 АА із
1 Паспорт ЄЮДІШЛ НОЇ програми 000000065 от З1.01.201711:24:54

П.Д. Саганюк
(ініціали та прізвище)

Т.В. Шыбырын
(ініціали та іірізвищс)


