
6.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року М9836

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 2017р.М93

ПАСПОРТ
бюджетної'програми місцевого бюджету на 2017рік

0300000
(КПКВК МБ)

Виконавчий комітет Володимир-Волинськоїміської ради
(найменування головного розпорядника)

0 10000
(КПКВК МБ)

Виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

0317500
(КПКВК МБ)

0411
(кфквк) 1

Інші заходи, пов'язані з економічноюдіяльністю
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетнихпризначень/бюджетнихасигнувань - 290,19 тис.гривень, у тому *числі загального фонду - 290,19 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тистривень
Підставидля виконання бюджетноїпрограми:

їонституція України. Закон від 281361996 119254196
'Бюджетний кодекс Украі'ни
Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік"
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України "Про охорону культурної спадщини" від 08.О6.200Ор. М918О5-іІ|
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 119836 "Про деякі питання запровадження програмне-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів."
Рішення Володимир-Волинської міської ради від 23.12.2016 року М91 ЗІЗ "Про міський бюджет на 2017 рік"

Мета бюджетної програми
Збереження історичної спадщини



Назва підпрограми
8. Обсяги фінансування бюджетн0'і' програми у розрізі пройрам та завдань (тис.грн)П дпрограма/завдання бюджетної програми

Забезпеченняреставраціййих робіт на об'єктах культурної' спадщини в рамках реалізації проекту1 "Промоція і збереження пр родноі' спадщини Грубешова та Володимира-Волинського як шанс 290190для соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів" спільно з м.Грубешів (Польща)0317500 0411 і

290,1909. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються удёкладі бюджетної програми: (тис.грн)
. .. .

Назва
. КПКВК спеціальний фондрегіонапьноі ціпьовоі програмита підпрограми

і
29о,190 290,190

Показники Джерело інформаці Значення показникаЗ А
, . ..

Прогрма економічного і соціального розвитку Вопоимира-Волинського на 2

Забезпечення реставраційних робіт на об'єктах культурноі спадщини в рамках реалізаціі проекту Промоція і зереження природноі спадщини Грубешова таВолодимира-Волинськогояк шанс для соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів" спільно з м.Грубешів(Польща)затрат

0007000 *

0

іншим
200000000П Р ОДУКТУ

і

0317500 кількість обєктів на яких планується проводити роботи та заходи міжнародний проектефективності
0317500 середня вартість проведення одного захоу

э
' 0,000

0317500 рівень готовності ОбЄКТЗ `

розрахунок 1 0 000

 `
11. джерела фінансування інвестиційнихпроектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)_..„..„ і

, .

,
._...._..... пил-тыКЗСО

. ВИДЭТКИ СТЗНОМ на ПрОГНС ВИДЗТКІВДО КІНЦЯ РЄЭПЇЗЭЦП. . . План ви атків звітного пе іо . .- Поя не н о
1 січня ЗВІТНОГО періоду і д р ду інвестиційногопроекту (3 с Н Я' Ш'

„ _

„ _

)

характеризують
Джері;

фонд и фонд і фонд и фонд
УСЬОГО:

1
і

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.2 Пункт 11 ЗЗПОЕНЮЄТЬСЯ тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатківкнадаііня кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).З Прогноз видатків до кінця реалізаціїінвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Міський голова
і

' і і

П.Д. Саганюк
(ініціалита прізвище)ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
д

у

"
і І 0 *

ГВ. Шибирин"

(підпис) (ініціали та прізвище)


