
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05 серпня 2019 року № 245

(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п Ціль державної політики

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1.

3. 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

(код)

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(код)

0210000

(найменування відповідального виконавця)

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради0200000

(найменування головного розпорядника)

2.

Забезпечення покращення умов житлового фонду об'єднаної територіальної громади

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов 

проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

140 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

0216011

(код) (КФКВК)

гривень.спеціального фонду- 140 000,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,                                                                                                                                                                                                                                                                     Бюджетний кодекс 

України,                                                                                                                                                                                                                                                                    Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні",

Закон України від 23.11.2018 року №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік",                                                                                                                                              Наказ 

Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами),  

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за 

видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (із змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами),                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

рішення 15 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання  від 21.12.2018 р. №521 "Про бюджет Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019рік" , рішення 18 сесії 

Гребінківської міської ради 7 скликання  від 14.03.2019 р. №639 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік", рішення 23 сесії 

Гребінківської міської ради 7 скликання  від 23.07.2019 р. №782 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік".                                                            

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



М.П.

1
питома вага кількості відремонтованих об`єктів (будинків) до 

запланованих
відс.

Розрахунок
0,00 100,00

4,00

3 Ефективності

1
кількість об`єктів житлового фонду (будинків), що планується 

відремонтувати
од.

Локальний, зведений і об'єктний 

кошториси, дефектний акт

(Дата погодження)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

05.08.2019

(підпис)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради
Н.Б. Бондаренко

Міський голова В.І. Колісніченко

ПОГОДЖЕНО:

35 000,00

4 Якості

1
середня вартість капітального ремонту одного об`єкта житлового 

фонду (будинку)
грн.

Проектно-кошторисна  

документація/дефектний акт
0,00 35 000,00

100,00

0,00 4,00

140 000,00

2 Продукту

1
обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового 

фонду
грн. кошторис 0,00 140 000,00

0,00 140 000,00 140 000,00

№ з/п

2 3

Усього 0,00

4

1
Програма проведення капітального ремонту житлового фонду Гребінківської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік
0,00 140 000,00

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

8. Завдання бюджетної програми

1

1

140 000,00 140 000,00

42

УсьогоДжерело інформації
Одиниця 

виміру
Показники Загальний фонд

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

140 000,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

6

Проведення капітального ремонту житлових будинків

№ з/п УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

Проведення робіт по капітальному ремонту житлового фонду

№ з/п Завдання

гривень

Усього

7

42

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1 140 000,00 140 000,00

1 3 5

Затрат

53
1

1 5

Спеціальний фонд

0,00

№ з/п


