
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

від 27 лютого 2017 року №52-р

наказ фінансового управління

Бережанської міської ради

від 27 лютого 2017 року  № 12-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018рік

1. 0100000
(КПКВК МБ)

2. 0110000
(КПКВК МБ)

3.
0118330 0540

(КПКВК МБ) (КФКВК)

4.
тис.гривень, 

у тому числі загального фонду - тис. гривень

та спеціального фонду - тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI,зі змінами та доповненнями)

інші нормативно-правові акти

6. Мета бюджетної програми:

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:
(тис.грн.)

№ з/п КПКВК КФКВК Загальний фонд
Спеціальний 

фонд
Рзом

1 2 3 5 6 7

0118330 0540 0,000 19,500 19,500

0,000 19,500 19,500

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

Загальний фонд
Спеціальний 

фонд
Рзом

3 4 5

0,000 0,000 0,000

1 2

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

Усього

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 

Підпрограма / завдання бюджетної програми

КПКВК

Розпорядження Кабінету Міністріви України від т23.05.2007 р. №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів"

Закон України від 21.05.1997 р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами)

(найменування бюджетної програми)

Бережанська міська рада

Бережанська міська рада

(найменування головного розпорядника)

(найменування відповідального виконавця)

19,500

Усього

КПКВК

Обсяг бюджетних призначень / 

бюджетних асигнувань 19,500

Забезпечення охорони навколишнього середовища

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 

бюджетів" 

Закон України від 07.12.2017 р. № 2246-VIII "Про Держаний бюджет України на 2018 рік" 

Рішення Бережанської міської ради від 22.12.2017 р. №807 "Про міський бюджет на 2018 рік" та рішення від 08.02.2018р. №849, від 22.02.2018р. №858 "Про внесення змін до 

міського бюджету на 2018 рік",

0,000

КФКВК

Указ Президента України Про стратегію сталого розвитку "Україна-2020"

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів" ( із 

змінами від 02.12.2014 р. №1194)

Назва підпрограми

4

0



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

№ з/п КПКВК
Одиниц

я 

виміру
1 2 4

9140

1 од.

2 од.

3 %

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
(тис.грн.)

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд
разом

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд
разом

Загальний 

фонд
Спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- - - - - - - - - - - - -

В.Я.Музичка

М. В. Кізима

Пояснення, що 

характеризують 

джерела фінансуваня

розпорядження

6

19,500розрахунок

5

Джерело інформації

Завдання 1 : Забезпечення охорони навколишнього середовища

19,500

3

(підпис)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління Бережанської міської ради

Код

Найменува

ння джерел 

надходжен

ь

План видатків звітного періоду 

(рік)

(підпис)

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного 

проекту
КПКВК

Касові видатки станом на 1 січня 

звітног періоду

розрахунок

Значення показника

середні витрати на проведення  1 заходу

Назва показника

Показники затрат:

Міський голова

Показники ефективності:

Показники якості

кількість заходів (укладених угод)

витрати на проведення заходів з охорони навколишнього середовища

1


