
УКРАЇНА

ВОЛОДШУІИР-ЕОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Ао-Одадыдід АМ: 4300
м. Володимир-Волинський

_

- Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих
бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства
фінансів України від 26.08.2О14р. М9836 “Про деякі питання запровадження
програмне-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”,

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2О14року за
М91104/25881 зі змінами, та рішення Володимир-Волинської міської ради від
28.04.2017 року М917/6 “Про внесення змін до рішення міської ради від
23.12.2О16р. М913/3 “Про міський бюджет на 2017 рік”, керуючись п.20 ч.4
ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: і

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2017
рік по 'виконавчому комітету Володимир-Волинської міської ради за КПКВК:

0310180 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах,
селах;

03 17100 Інші правоохоронні заходи і заклади;

які затверджені розпорядженням міського голови від 02.О3.2017р. Л959р та
наказом Фінансового управління виконавчого комітету Володимир-
Волинської Міської ради від О2.03.2017р. Меіб, виклавши їх у редакції, що
додаються.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників
міського голови згідно розподілу функціональних обов'язків.

Перший заступник міського голови и
Фейдак 24924 „ФМ

Я.А. Матвійчук



УКРАЇНА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
Вул. Ковельська, 79, м. Володимир-Волинський,44700, тел/факс (03342) 2-33-97, р/р 35419009022302

е-шаіі: тїушошоі ухдігыіотеіліет.ЄДРПОУ 02317907

НАКАЗ

10.05.2017 р.

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих
бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства
фінансів України від 26.08.2014 Ле 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 10 вересня 2014 року за М 1104/25881 зі змінами, та рішення
Володимир - Волинської міської ради від 28.04.2017 року М 17/6 „Про
внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 року Ле 13/3»

, НАКАЗУЮ:
Внести зміни до паспортів програм міського бюджету на 2017 рік по

виконавчому комітету Володимир-Волинськоїміської ради за КПКВК:

0310180 Керівництво і.управління у відповідній сфері у містах , селищах,
селах;

0317100 Інші правоохоронні заходи і заклади,
які затверджені розпорядженнямміського голови від 02.03.2017 року Ле 59 р та
наказом фінансового управління виконавчого комітету Володимир-Волинської
міськоїради від 02.03 2,1) = к, 0 16, виклавши їх у редакції, Що додаються.

Начальник ё

*ї
і і. `

р
Т. В. Шибирин



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року М9836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ І розпорядчий документ
Розпорядження Виконавчого комітету
Володимир-Волинської міської ради
від 10 травня 2017р. М9138р

Наказ
Наказ Фінансового управління виконавчого комітету
Володимир-Волинської'міської ради
"10" травня 2017р.М930

ПАСПОРТ
бюджетної'програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

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

0310180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах. селищах, селах
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (Наименування бюджетної Програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетнихасигнувань - 7 960,245 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 917,118 тис.гривень та спеціальногофонду -1 043,12? тисгривень

Підставидля виконання бюджетної програми:

Конституція України. Закон від 28.06.1996 М9254/96
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 м2 2456-Х/і
Закон Украі'ни "Про Державний бюджет України"
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Наказ Міністерства праці та соціальної політики від 02.10.1996р. М977 "Про умови оплати праці робітників , зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів,
органів прокуратури, судів та інших органів" із внесеними змінами
Наказ Міністерства фінансів Украі'ни від 26.08.2014 М9836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів."
Постанова кабінету міністрів України від 09.О3.2ОО6р. іхі9268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів" із

внесеними змінами
Рішення Володимир-Волинської міської ради від 23.12.2016 року М913/3 "Про міський бюджет на 2017 рік" зі змінами

Мета бюджетної програми



Керівництво і управління у сфері виконавчих функцій

7. Підпрограми,спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетноїпрограми:
КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограмта завдань

ппп
і

7.

_1_
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим1
та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством 6917,118 15,620 6932,738

0310180 0111 повноважень у сфері виконавчих функцій
0310180 0111 Капітальний ремонт адмінприміщення по вул. Устилузькій,17 1027,507 1027,507

у 6917,118 1043,127 7960245

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетноїпрограми: (тис.грн) ))
Назва

регіональної цільової програмита підпрограми

10. Результативні показникибюджетноїпрограми у розрізі підпрограм і завдань:
" джеретвформаці'

ею:її
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканськогоАвтономноїРес іки Крим та обласного значення) рад, районниху містах рад (у разі їх створення) наданихзаконодавством повноважень у сфері виконавчих функцій

затрат
0310180 кількість штатних одиниць

Кідвківїв ОТРИМЭНИХ “Ивїївч звернень, заяв» СКЭРГ

В
Кїдвківїв ПРИЙНЯТИХ Нормативно-правових гкїїв

а
ефективності

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

ва
121298

0310189 1 5745

_1

2 Капітальний ремонт адмі иміщення по вул. Устилузькій,17

_
0310180 обсяг витрат на проведення капітального ремонту 1027507,О00

0310180 *площа приміщень, що потребує кап ального ремонту проектно-кошторисна документація 529,2О0

93 ПРОЄКТНО-КОШТОРИСНЭ ДОКУМЄНТЭЦЇЯ

0310180 середня вартість ремонту 1кв.м приміщ знь тис. г 1941 ,62О

0310180 відсоток площі приміщень, які плануєть ,я відремонтувати, до площі приміщень, що потребують ремонту 100,000

і

,

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



Касові видатки станом на Прогноз видатків до кінця реалізації
. . . Пояснення, що1 січня зв ого періоду Інвестиціиного проекту (3)
„ - . „ . характеризуютьджерелазагальнии спец пьни загапьнии спеціапьни загапьнии спеціальни фінансуванняфонд й фонд фонд й фонд фонд й фонд

п
УСЬОГО:

План видатків звітного періоду
Найменуванняджерел надходжень

1 Код функціональноїкласифікаціївидатків та
креднитуёїгё .„..,._

НЯЮІЙШКЄЫХЩ
ться пише у випадку, копи бюджетна програма не ПОДІЛЯЄТЬСЯ на підпрограми.

Щ9:53; ебуйзагёїіафг ясібзіэібивкою за роками.
Я

2 Пункт 11 ЗЭПОЕНЮЄТЬСЯ тільки для затверджен дії її: еёокщібіа
- ет? тків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів п ограм ..и щ'

.-.
1 “її р

_ й” т* і 0 .. А

МІСЬКЦй голова '
_ _

. . `
ч П.Д. Саганюк

Е
д ` ' ' (ініціалита прізвище)

її:
А х %'*

-.

..
1 '

*У„і/ачальник
фінансового управпі

И ,
ь и

і '

. ГВ. Шибирин
`

(ініціалита прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

04051252 ЇЬЇ",
А

:

у1 Паспорт бюджетної програми 000000163 от 10.05.2017 13:05:37



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року 119836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ І розпорядчий документ
Розпорядження Виконавчого комітету
Володимир-Волинської міської ради
від 10 травня 2017р. М91З8р

Наказ
Наказ Фінансового управління виконавчого комітету
Володимир-Волинської міської ради
"10" травня 2017р.М9З0

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

„

0300000 Виконавчийкомітет Володимир-Волинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

0310000 Відділення муніципальноїполіції Володимир-Волинськоїміської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0317100 0380 Інші правоохоронні заходи і заклади
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетнихасигнувань - 574,88 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 574,88 тис.гривень та спеціального фонду - Отистривень

Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція Украі'ни (Закон від 08.07.2010 М9254/96)
Бюджетний Кодекс Украі'ни від 08.07.2010 року М92456-ІХ/
Податковий Кодекс Укра'іни зі змінамита доповненнями
Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік"
Закон України "Про місцеве самоврядування"
Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 М92425-|Х/
Постанова КМУ від 08.1О.1992р. 119572 "Правила користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків"

Бюджет міста Володимира-Волинського затверджений рішенням міської ради від 23.12.2016 року
Правила благоустрою міста Володимира-Волинського затверджених рішенням міської ради від15.12.2016 року
Кодекс України про адміністративні правопорушення затверджений постановою ВРУ 1984року зі змінами та доповненнями.
Рішення Володимир-Волинської' міської ради від 23.12.2016 року М913/З "Про міський бюджет на 2017 рік" зі змінами

Мета бюджетної програми



7. Підпрограми,спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетноїпрограми:
КФКВК

` Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програмиу розрізі підпрограмта завдань (тис.грн)

пп0
1 Забезпеченняохорони будівель органів місцевого самоврядування, об`єктів комунальної' 245 687 2456870317100 0380 ВПаСНОСТІ та іНШИХ

`

Проведення перевірок та рейдів на території' міста, щодо дотримання вимог законодавства2 підприємств торгівлі, а також виявлення порушень законодавства з питань благоустрою міста, 329,19З
екологічної безпеки, державного

і

громадського порядку0317100 0380
і і

і
574:574,88О

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетноїпрограми: (тис.грн)
Н а

„

"

. „. .. .
„азв

. КПКВК загальним фонд спеціальним фондрегіональноі ціпьовоі програми та підпрограми

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

пп
і

3

_
Забезпечення охорони будівель ор нальноі власності та ІНШ х

табель обліку робочого часу

0317 2450870000317100

ї
4000ефективності

0317100 середні витрати на утримання однієї штатної одиниці розрахунок 61421 ,З

Проведення перевірок та рейдів на території міста, щодо дотримання вимог законодавства підприємствторгівлі, а також виявлення порушеньзаконодавства з питань благоустрою2 міста, екологічної безпеки, державного і громадського порядку

0317100 Обсяг видатків грн. кошторис 3291930000317100 Кількість штатних одиниць

в
штатний розпис З,500

0317100 ивні правопорушення Журнал реєстра 100,0000317100

 Е
ЖУрНап реєстргцн 201000

звернень, заяв та скарг 100000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектіву розрізі підпрограм (2) (тис.грн)



касови видатки станом на . . . Прогноз видаткив до кинця реализации
. План видаткив звитного периоду . .- Пояснення,що

1 с ня зв ного периоду инвестицииного проекту (3)

. . „ . характеризуютьджерела
загальнии пециапьни загальнии специальни загальнии специапьни фінансування

фонд и фонд фонд и фонд фонд и фонд

їїїїїїїїїїїту вказується пише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
Джеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

ється з розбивкою за роками.
Х

Ж

П.Д. Саганюк
(ініціали та прізвище)

Т.В. Шибирин
(ініціали та прізвище)

04051282 11052017 15:17:11
1 Паспорт бюджетної програми 000000164 от 10.05.2017 13:05:38


