
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код)

Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради

(код)

0110000

(найменування відповідального виконавця)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради0100000

(найменування головного розпорядника)

2.

Ціль державної політики

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

14 150 971,45 гривень, у тому числі загального фонду

0117363

(код) (КФКВК)

3. 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 0,00 гривень та

гривень.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови 134-р від 03.09.2019р.

спеціального фонду- 14 150 971,45

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України,Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядуванння",Наказ Міністерства фінансів 
України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне 
управління ",Наказ міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами,внесеними 
наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

7. Мета бюджетної програми

1 Забезпечення належного виконання інвестиційних проектів



М.П.

гривень

(Дата погодження)

ВК Татарбунарської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

03.09.2019

№ з/п

2 3

(підпис)

Усього

(підпис)

4
0
1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформаціїОдиниця 
виміруПоказники Загальний фонд

6

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

2
затрат

53

Головний бухгалтер Л.С.Лютикова

Міський голова А.П.Глущенко

ПОГОДЖЕНО:

1 5

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

1 14 150 971,45 14 150 971,450,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

Виконання робіт по капітальному будівництві (придбанні) інших об'єктів
1 4

№ з/п

гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3 5

УСЬОГО 0,00 14 150 971,45 14 150 971,45

7
0,00

4

Спеціальний фонд Усього

Усього 0,00

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд

14 150 971,45
0 продукту 0,00
0 Видатки пов`язані з виконанням інвестиційних проектів грн. кошторис 0,00 14 150 971,45

8 774 907,450 Середні витрати грн. розрахунок 0,00 8 774 907,45

9,00
0 ефективності 0,00
0 Кількість інвестиційних проектів шт. кошторис 0,00 9,00


	КПК0117363

