
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року МЕВЗЄ

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 2017рМ93

ПАСПОРТ
бюджетноїпрограми місцевого бюджету на 2017' рік

0300000 Виконавчий комітет Володимир-Волинської'міської ради(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

0310000 Відділення муніципальної поліці'і'Володимир-Волинськоїміської ради(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0317100 0380 інші правоохоронні заходи і заклади(КПКВК МЫ (КФКВК) 1

(найменування бюджетної' програми)

Обсяг бюджетнихпризначень/бюджетиих асигнувань - 495,38 тисжривень, у тому числі загального фонду » 495,38 тистривень та спеціального фонду - 0 тисгривень
Підставидля виконання бюджетноїпрограми:

Конституція України (Закон від 08.07 2010 М9254/96)
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 року Мв2456еіХ/
Податковий Кодекс України зі змінамита доповненнями
Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік"
Закон України "Про місцеве самоврядування"
Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06 092005 М924254Х/
Постанова КМУ від 08.1О.1992р. М9572 "Правила користування приміщеннями житлових будинків

і гуртожитків"
Бюджет міста Володимира-Волинського затверджений рішенням МіСЬКОЇ ради від 23.12.2016 рокуПравила благоустрою міста Воподимираеволинсьісого затверджених рішенням міської ради від1 5.12.2016 року
Кодекс України про адміністративні правопорушення затверджений постановою ВРУ 1984року зі змінами та доповненнями.

Мета бюджетної програми
Діяльність з охорони громадського порядку та безпеки



7. Підпрограми,спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:|М2 зІп |КПКВК |КФКВК |
Назва підпрограми _|

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограмта завдань (тис.грн)
Мв зІп КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 З 4 5 6 7
1 Забезпеченняохорони будівель органів місцевого самоврядування, об`єктів комунальної

245587 245,68?0317100 0380 власності та інших

Проведення перевірок та рейдів на території міста, щодо дотримання вимог законодавства2 підприємств торгівлі, а також виявлення порушень законодавства з питань благоустрою міста, 249593 249д69З
0317100 0380 екологічної безпеки, державного і

громадського порядку і<

Усього 495380 495380

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

т]
(тис.грн)

. .. .
Назва

_ 'ЇПКВК загальний фонд спеціальний фонд Разомрегіональноі цільовоі програмита підпрограми
1 2 з ' у

4 5
Усього 7 й

10. Результативні показники бюджетноі програми у розрізі підпрограм ізавдань:
Мо з/п КПКВК Показники Оёхдгрїія

Джерело інформації Значення показника1 2 З 4 5 Є
1 Забезпечення охорони будівель органів місцевого самоврядування, об`єктів комунально'і' власності та іншихпродукту

1 кількість чергуваііь по охороні будівель оріанів місцевого самоврядування, о'бєктів комунальноі власності та Од Табедь дбпіку робочого часу 3650000317100 'НШИХ
„

затрат
1 0317100 обсяг видатків гріі кошторис 2456810002 0317100 кількість штатних одиниць од штатний розпис 4,0ООефективності

,т1 0317100 середні витрати на утримання однієї штатноі одиниці ігрн [розрахунок 61421,). ,
Проведення перевірок та рейдів на територіі' міста, щодо дотримання вимог законодавства підприємств торгівлі, а також виявлення порушень законодавства з питань благоустрою2 міста, екологічноїбезпеки, державного

і

громадського порядку
затрат

1 0317100 Обсяг видатків грн. кошторис 2496930002 0317100 Кількість штатних одиниць од. штатний розпис 2,500ПРОДУКТУ
1

0317100 Кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення од. Журнал реєстраціі 100,0002 0317100 Кількість заяв, скарг та звернень громадян од. Журнал ресстраціі 2О,000якості
1

0317100 Питома вага вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв та скарг % розрахунок 1О0,000

11. джерела фінансування інвестиційнихпроектів у розрізі підпрограм (2) (тис.грн)



Канни видатки„мм хв Ппшиьп видатки/да „ми Ішашзяцй
щипштквпэпс, а План иидзгкчп тытош пвршпу

„ММ „що” пт пишить Що„д Наймеиуваиияцжерепиапходжвки кпквк Г ”У
,

`

, д ” д” харнпоризуюпджерспазагппьиии спщхапьци „тм загальним варити РШМ хммьпии спецїнпьни „мо” ФмщпдщиФани и тими тм. и .мл ам и .ам1 2 з о 5 1 в з “то м 1 1:ього
1 км ФУюшпчи/чьнн „детьми кидатв у. кредитування СшдхзчуМэтт лиш: у ииґнпку г пи бюджета прсунамя не политики и.. „ш„р„„„„2 пм н кгпсицюсхьы „ ты „ы цачеппжсчхих) м цент/У Бжсдивп гудамп/чвдгннп ювди »и рем зашю ткгзсгицїчтх щпекпв (прочую/Хз пп »т нинамчдп мгшг этап „ш ншвсчицчмоги граеп/ зііитчасхыгз рвзіипкип„з рсктчи

л ськийголоег = І

пд с шт
д погоджєн

дача/умінь щит масса упрватнна

мит ними а птахи» „ `

т в шт. ,; и


