
'ЗАїВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів Украі'ни 26 серпня 20і4 року мязза

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ І розпорядчий документ
Розпорядження міського голови
від 04 липня 2017р. М2194р

Наказ
Наказ Фінансового управління виконавчого комітету
Володимир-Волинсько'і'міської' ради
04 липня 2017р.М245.

ПАСПОРТ
бюджетноі'програми місцевого бюджету на 2017рік

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

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

0316420
й

ч Збереження пам'яток історії та культури
*

>

(КПКВК МБ)
_

(КФКВК)1 . ' (найменування бюджетної'програми) _

Обсяг бюджетнихпризначеньібюджетнихасигнувань - 105,662 тис.гривень, у тому числі загального фонду
- 0 тис.гривень та спеціального фонду - 1О5,662тис.гривень

Підставидляівиконання бюджетноїпрограми:



Конституція Украі'ни. Закон від 28.06.1996,М9254/96
Бюджетний кодекс України
Закон Украі'ни "Про Державний бюджет Украі'ни на 2017 рік"
Закон Украі'ни "Про місцеве самоврядування в Украі'ні"

_

Закон Украі'ни "Про охорону культурної'спадщини" від 08.06.20О0р. М91805-_|Іі
Наказ Міністерства фінансів Украі'ни від 26.08.2014 М9836 "Про деякі питання запровадження програмне-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів."
Рішення Володимир-Волинської міської ради від 23.12.2016 року М213/3 "Про міський бюджет на 2017 рік" .

Рішення Володимир-Волинської' міської ради від 23.06.2017 року М918/10 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 року М913/З "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми
Забезпеченняналежного стану пам'яток історії та культури

7. Підпрограми,спрямова а досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
зва підпрограми

- ереження, розвиток,реконструкція та реставрація пам'яток історй'та культури
8. Обсяги фінансування 'бюджетноїпрограми у розрізі підпрограмта завдань .

Ш
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'
ереження, розвиток, реконструк ія та рес ' ль
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ту

т
_
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Виготовлення проекгно-кошторисн документац _на проведення реставрац '

.. _
„ „ _

н 0316421 0829 об'єктах культурної' спадщини ,

105662
.

105562
„_

 т
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис-грн)

регіональної ЦІЛЬОВОІ програмита підпрограми

-1._=___
ереження, розвиток, реконструкціята реставрація пам'яток історіїта культури

ш-
" 105562

Програма економічного і соціального розвитку міста Володимира-Волинського на 2016-2017 роки
`

105,662

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

@
”гхзґрї джерелоінформацї

її! ц _-_
Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історіїта культури

д:
Виготовлення проектно-кошторисноїдокументаціїна проведення реставраційних робіт на об'єктах культурноїспадщини

обсяг витрат . -

т
Кошторис - .



[ЗОЄІСГНО-КОШТОрИСНУДОКУМЄНТЭЦ
0 розрахунок ДО КОШТ .

100002000

100. 0

421 сере

_
0316421 рівень ГОТОВНОСТІпроектна-кошторисної' документація

11. джерела фінансування інвестиційнихпроектіву розрізі підпрограм (2) (тис.грн)

. План видатків звітного пеРіОДУ " пр о::: :::ЇДТЗІЗЗЦІІЇ питання. ЩО
Найменуванняджерел надходжень „

'

- характеризуютьджерела
фонд и фонд фонд и фонд '

У ЬГ=

___________
1 Код функціональної'класифікації'видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 эаповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
З Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з роабивкою за роками.

Міський голова П.Д. Саганюк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Т.В. Шибирин
(підпис) (ініціали та прізвище)

о4о512в2 05.07.2017 16:05:54'
1 Паспорт бюджетної програми 000000193 от 04.07.2017 14:40:55


