
ЗАТВЕРДЖЕНО

іі Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року Мяазе

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ І розпорядчий документ
Розпорядження міського голови
від 04 липня 2017р. М9194р

Наказ
Наказ Фінансового управління виконавчого комітету
Володимир-Вопинськоі' міськоі` ради
04 пипня 2017р.Мв45

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 Виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Виконавчий комітет Володимир-Волинської міськоїради
(КПКВК МБ) - 1 (найменування відповідального виконавця)

3. 0317500 0411 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних аситнувань - 283,73 тисжривень, у тому числі загального фонду - 283,73 тисжривень та спеціальногофонду - 0 тиєлривеиь
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України. Закон від 28.06.1996 М9254І96
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 0В.О6.2О00р. М91805-ІІІ

_Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 мевзв "Про деякі питання запровадження програмне-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів."
Рішення Володимир-Волинської міськоі' ради від 23.12.2016 року Мв13/3 "Про міський бюджет на 2017 рік"
Рішення Володимир-Волинської міської ради від 23.06.2017 року М916/10 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 року МИЗ/З "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми
Збереження історичної спадщини

7. Підпрограми, спрямован' на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

шшпшшгїцшї
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тислрн)



загальний фонд

__
аезпечення реставрашних роіт на о є ах культурної спадщини в рамках реалізації проекту

"Промоція і збереження природної спадщини Грубешова та Воподимирагволинського як шанс 283,73!)
для соціальноекономічного розвитку прикордонних регіонів" спільно з м.Грубешів (Польща)

Усього 283130

У

Підпрограмаізавданнябюджетної програми ="е"**"*=""***"д

вїї
281730

2В3,730

Э. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетноїпрограми: (тнстрн)

загальний фонд спеціальний фонд

. , 283730
281730 ' 283130

Програма економічного І соціального розвитку МІСТЭ олодимира-опинського на 2016-217 роки

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

Хід
_

п__п
аезпечення реставраціиних ро ІТ на о ектах купьтурноі спадщини в рамках реалізаци проекту ромоція ч реженнн природноі спадщини руешова та'

1 Володимира-Волинськогояк шанс для соціально-економічногорозвитку прикордонних регіонів" спільно з м.Грубешів (Польща)
”затрат

1 0317500 обсяг витрат грн кошторис | 283730000
"РОДУЮУ

1 [0317500 кількість обєктів на яких планується проводити роботи та заходи од. міжнародний проект 1,000

ефективності
1 10317500 середня вартість проведення одного заходу грн. розрахунок 283730000

якості
1 0317500 рівень готовності обєкта % |розрахунок 100,000

11. джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) . .

`

(тис.грн)

веса' видаїк" станом на План видатків звітного періоду рог1::::д:к:ое3:г$лщмц" Пояснення. що1 січня звітного періоду харакюризуютьджерел'ЗЭГЗЛЬІІИИ СПЄЦІЕЛЬНИ Разом ЗЭГВЛЬІІИИ СПЄЦІЭІІЬНИ ЗЕГБПЬНИИ СПЕЦІЗЛЬНИ ' фінансування
фонд й фонд фонд й фондфонд й фонд

1 Код функціональної класифікації вущатків та кредитування бюджету вкаауєтьсяулише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті вйатківЇнадаі-тня кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зааначаєтыд з розбивкоїо ва роками.

`

»а '
` `

П.Д. Саганюк
(ініціали та прізвище)

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

ТВ. Шибирин
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління

04051282 06.07 2017 12:09:22
1 Паспорт бюджетної програми 000000195 от 04.07.2017 18:38:11


