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Про затвердження паспортів 
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Керуючись розпорядженням № 100-В від 08 липня 2019 року «Про 
надання відпустки», відповідно до пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного 
кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 
рік» від 23.11.2018р. № 2629-УІІІ, «Правил складання паспортів бюджетних 
програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», затверджених наказом 
Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, рішення сесії 
міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про затвердження міського 
бюджету на 2019 рік" із змінами станом на 26.06.2019р. Н - і

Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм Дунаєвецької 
міської ради на 2019 рік за ТПКВКМБ :

0117362 «Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації
інфраструктури об’єднаних територіальних громад»; ,

0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій». ;
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 №836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради від
09.07.2019 № 278/2019-р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Дунаєвецька міська рада

2.
(КПКВК МБ) 

0110000 Дунаєвецька міська рада
(найменування головного розпорядника)

3

(КПКВК МЬ) 

0117362 0490

(найменування відповідального виконавця)
Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації формування інфраструктури об'єднаних
територіальних територіальних громад

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1 374 923,0 гривень,у тому числі загального фонду- (М) гривень та спеціального фонду- 1 374 923,0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. № 2629-УІІІ, рішення 
сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік",із змінами станом на 26.06.2019 року, розпорядження заступника міського голови від
26.06.2019 року № 233/2019-р "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік".
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п Ціль державної політики

1 2
! Створення та модернізація інфраструктури об'єднаної територіальної громади

7. Мета бюджетної програми Реалізація інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
----- і-а-----і--------- - - - ВИ-------- -

1
І

2 ■ ..... ' .............* " .. .....
Залучення інвестицій для реалізації проектів формування інфраструктури ОТГ

9. Напрями використання бюджетних коштів



(грн.)

N з/п
Напрями використання бюджетних 

коштів
загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Реалізація інвестиційних проектів в 
рамках формування інфраструктури 
об'єднаних територіальних громад

1374923,00 1374923,00

Усього 1374923,00 1374923,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
Програма реформування і розвитку ЖКГ Дунаєвецької міської ради на 
2017-2020роки

1374923,00 1374923,00

Усього 1374923,00 1374923,00
11. Результативні показники бюджетної програми :

Код Показник
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 13
Затрат

Обсяг видатків на реалізацію проектів тис.грн. кошторис 1374,90 1374,90

Продукту

Кількість інвестиційних проектів од
рішення сесій Дунаєвецької міської ради від 

21.06.2019 № 11 -55/2019р-16-55/2019р,
6 6

Ефективності
середні витрати на реалівзацію одного проекту

тис.грн. розрахунок 229,15 229,15

Якості
рівень виконання інвестиційних проектів в 

поточному році відс. розрахунок
,1

ЦЮ 100

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

" С І  " 20 /^ р

Яценко С.М.
(ініціали і прізвище)

Абзалова ТВ.
(підпис): (ініціали і прізвище) .
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 №836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради від
09.07.2019 № 278/2019-р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

1 0100000 Дунасвецька міська рада ___________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Дунасвецька міська рада
(найменування відповідального виконавця)

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

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 4 335 435,0 гривень,у тому числі загального фонду- 0,0 гривень та спеціального фонду- 4 335 435,0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Мінрегіону України від 26.07.2018 року №187 Закон У країни «Про Державний бюджет України 
на 2019 рік» від 23.11.2018р. № 2629-УІІІ, рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік",із змінами станом на 26.06.2019 
року, розпорядження заступника міського голови від 26.06.2019 року № 233/2019-р "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік".__________________________________________________
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п Ціль державної політики

1 2

1 Соціально - економічний розвиток окремих територій

7. Мета бюджетної програми Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 . - ...■
— - -------......  ............... — ----- • ..... „А А.-;-.'- -;....................•..................’ у.;. , - _г . ’І - '... - М Г__ . .. ..і::.

.................. Чяпуцрцца їй»^с.тыиги.пла пряаітгяііії ппгзс*ігті43 трпидцупид.- ------ ---- - .... ......_ _  у ..
............. ..... .....- -— — _

(КПКВК МБ) 

З 0117363



9. Напрями використання бюджетних коштів
(грн.)

N з/п
Напрями використання бюджетних 

коштів
загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Виконання інвестиційних проектів 4335435,00 4335435,00

Усього 4335435,00 4335435,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
Програма реформування і розвитку ЖКГ Дунаєвецької міської ради на 
2017-2020роки

4335435,00 4335435,00

Усього 4335435,00 4335435,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

Код Показник
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 13
Затрат

Кількість проектів що потребують проведення 
капітального ремонту тротуару

од ПКМУ № 423 від 13.06.2018 1,00 1,00

Кількість проектів що потребують проведення 
капітального ремонту покриття вулиць

од ПКМУ №423 від 13.06.2018 1,00 1,00

Кількість проектів, що потребують розпорядження КМУ від 05.06.2019 року № 
365-р.реконструкції очисних споруд напірного 

колектора в м Дунаївці (II черга)
од 1,00 1,00

Кількість, проектівщапотребуютк проведення 
капітального ремонту вуличного освітлення

1,00... . ------  од ПКМУ № 423 від ІЗ.06.2018

11 родукту : Г :-‘л..™ ‘ ........ -г.:...- ..............

Кількість проектів що планують проведення 
-------- капітального ремонту тротуару- ----- - °д ПКМУ № 42.3 від 13.06.2018

.................... • • • .............. ..............1........... ••••'
' 4,оо , ;  4 ^ ........... д д о '  ^
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Кількість проектів що планують проведення 
капітального ремонту покриття вулиць

од ПКМУ №423 від 13.06.2018 1.00 1,00

Кількість проектів, що планують 
реконструкцію очисних споруд напірного 

колектора в м.Дунаївці (II черга)
од

розпорядження КМУ від 05.06.2019 року № 
365-р. 1,00 1,00

Кількість проектів що планують проведення 
капітального ремонту вуличного освітлення

од ПКМУ №423 від 13.06.2018 1,00 1,00

Ефективності
Витрати на співфінансування капітального 

ремонту тротуару по вул.Могилівській грн сесія ДМР від 20.12.2018 року № 7-47/2018-р 13300,00 13300,00

Витрати на проведення реконструкції очисних 
споруд в м.Дунаївці (II черга) грн

розпорядження заступника міського голови 
від 26.06.2019 року № 233/2019-р

2000000,00 2000000,00

Витрати на проведення капітального ремонту 
тротуару по вул.Могилівській грн ПКМУ №423 від 13.06.2018 154900,00 154900,00

Витрати на співфінансування капітального 
ремонту покриття по вул.Ватутіна грн сесія ДМР від 20.12.2018 року № 7-47/2018-р 525354,00 525354,00

Витрати на капітального ремонту покриття по 
вул.Ватутіна грн ПКМУ № 423 від 13.06.2018 1300000,00 1300000,00

Витрати на співфінансування капітального 
ремонту вуличного освітлення грн сесія ДМР від 20.12.2018 року № 7-47/2018-р 3386,00 3386,00

Витрати на проведення капітального ремонту 
вуличного освітлення грн ПКМУ №423 від 13.06.2018 338537,00 338537,00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

"  О Л "  Є -7 20 <9о

Яценко С.М.

(ініціали і прізвище)

Абзалова Т.В.
(підпис) , (ініціали і прізвище)

м.п.
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НАКАЗ

09 липня 2019 року Дунаївці № 259-н

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм

Відповідно до пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, 

Закону України від 23 листопада 2018 року № 2626-VIII «Про Державний бюджет України 

на 2019 рік» та «Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та 

звітів про їх виконання», затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 

серпня 2014 року № 836, рішення сесії Дунаєвецької міської ради від 20 грудня 2018 року 

№ 7-47/2018 «Про затвердження міського бюджету на 2019 рік” із змінами 

розпорядження заступника міського голови від 26.06.2019 року № 233/2019-р . 

НАКАЗУЮ:
Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм на 2019 рік Управління 

освіти, молоді та спорту за ТПКВКМБ:

-0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч.школою-дитячим садком,інтернатом при школі),спеціалізованими 

школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами

-0617363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти,молоді та спорту 
Дунаєвецької міської ради

№ 259-н від 09.07.2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства 
фінансів України

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0600000 Управління освіти,молоді та спорту Дунаєвецької міської ради

(КПКВК МБ) 

2. 0610000

(найменування головного розпорядника) 

Управління освіти,молоді та спорту Дунаєвецької міської ради

(КПКВК МБ) 

0611020

(найменування відповідального виконавця)
0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчаїьними закладами (в т.члнколою-дитячим

садком,інтернатом при школі (.спеціалізованими школами,ліцеями,гїмназіями,колегіумами__________________________________________________________________

4.

(КПКВК МБ) 

Обсяг бюджетних

(КФКВК)

призначень/бюджетних
асигнувань-

(найменування бюджетної програми)

112782055,00 гривень,у тому числі загального фонду- 103618162,00 гривень та спеціального фонду- 9163893,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція У країни,Бюджетний кодекс України, ЗаконУкраїни "Про середню освіту',Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р.№992 
Про затвердження бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про 
затвердження міського бюджету на 2019 рік" із змінами на 26.06 .2019 року.

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

№з/п І Ііль державної політики

І Забезпечення надання якісних освітніх послуг навчальними закладами відповідно до запитів та потреб населення громади

7. Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

8. Напрями використання бюджетних коштів



N з/п Напрями використання бюджетних коштів загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Створення належних умов для діяльності працівників та 

функціонування загальноосвітніх закладів 101706772,00 6836151,00 108542923,00

2 Організація харчування в загальноосвітніх закладах 1911390,00 2327742,00 4239132,00

Усього 103618162.00 9163893,00 112782055,00

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

гривень

№з/п
Найменування місцевої/регіональної 

цільової програми та підпрограми
загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 4 5 6 7 8
Затрат

Кількість закладів од. мережа 24 24
Кількість закладів 1 ступеня од мережа 2 2
Кількість закладів 1-2 ступеня од мережа 8 8
Кількість закладів 1-3 ступеня од мережа 14 14
Кількість класів од. розпорядження 249 249
Кількість класів шкіл 1 ступеня од мережа 1 1
Кількість класів шкіл 1-2ступеня од мережа 54 54
Кількість класів шкіл 1-3 ступеня од мережа 191 191
Середньорічне число посадових окладів (ставок) 
педагогічного персоналу

од. штатний розпис,тарифікація
489,00 489.00

Середньорічне число штатних одиниць адмінгіеперсоналу за 
умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу

од. штатний розпис,тарифікація
111,75 111.75

Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис,тарифікація 19,25 19,25

Середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис,тарифікація 220,25 220,25
Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. штатний розпис,тарифікація 840,25 840,25

Ефективності 0,00

Діто-дні відвідування днів розрахунково 612 389 612 389





ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства 
фінансів України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти,молоді та спорту 
Дунаєвецької міської ради

№259-н від 09.07.2019 року

ПАСПОРТ
бюджетної програм и місцевого бюджету на 2019 рік

1 0600000 Управління освіти.молоді та спорту Дунаєвецької міської ради

2.

(КГІКВК МБ) 

0610000

(найменування головного розпорядника) 

Управління освіти.молоді та спорту Дунаєвецької міської ради

3

(КПКВК МБ)

0617363 0490

(найменування відповідаїьного виконавця)

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

(КГІКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних _,
2117910.00 гоивень.у т о м у  числі загального фонду- ().()() гривень та спешатьного фонду- 2117910.00 гривеньасигнувань- - —   —

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція У країни. Бюджетний кодекс України. ЗаконУкраїни "Про місцеве самоврядування в Україні ".Наказ Міністерства фінансів від 27.07.2011 
року №945 1 Іро затвердження примірного переліку результативних показників місцевих бюджетів за видатками що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, рішення сесії міської ради від 
20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік" із змінами на 26.06.2019 року

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

№;з/п Ціль державної політиким

1 Соціально-економічний розвиток окремих територій

7. Мета бюджетної програми Забезпечення виконання інвестиційних проектів

8. Завдання бюджет ної програми

N з/п Завдання
1 Забезпечити виконання інвестиційних проектів

8. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п Напрями використання бюджетних коштів загатьний фонд спеціатьний фонд Усього

1 2 3 4 5



1 Проведення капітального ремонту будівлі Залісецького НВК ЗОШ 1-2 
ст.-ДНЗ в с.Залісці Дунаєвецького району Хмельницької області 1510670,00 1510670,00

2 Проведення капітального ремонту будівлі Чаньківського ДНЗ 
"Сонечко"в с.Чаньків Дунаєвецького району Хмельницької області 607240,00 607240,00

Усього 2117910,00 2117910,00

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

гривень

№з/п
Найменування місцевої/регіональної 

цільової програми та підпрограми загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

____________________________ Усього____________________________

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд

Спеціальний
фонд Усього

1 2 4 5 6 7 8
Затрат

Кількість обєктів що потребують капітального ремонту одиниць обстеження будівлі 2 2

1 Іродукту

Капітальний ремонт будівлі Залісецького НВК ЗОНІ 1-2 ст.- 
ДНЗ

одиниць розпорядження КМУ від
07.11.2018 р №867- 

р.розпорядження КМУ від
05.06.2019 р№365-р

1 1

Капітальний ремонт будівлі Чаньківського ДНЗ "Сонечко"

одиниць розпорядження КМУ від
07.11.2018 р №867-

р.розпорядження КМУ від
05.06.2019 р№365-р

1 1

Ефективності
Вартість капітального ремонту будівлі Залісецького НВК 
ЗОШ 1-2 ст.,ДНЗ

тис.грн. проекти о-кошторисно- 
документація 1510,67 1 510,67

Вартість капітального ремонту будівлі Чаньківського ДНЗ 
"Сонечко"

тис.грн. проекти о-кошторисно- 
документація

/ і

607,24 607,24

Заступник начальника управління освіти.молоді та спорту 
Дунаєвецької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дунаєвецької міської ради 

Начальник фінансового управління

О.В.Самуник
(ініціали і прізвище)

Г.В.Абзалова
(підпис) (ініціали і прізвище)



УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ ТА ІНФОРМАЦІЇ 
ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

вул.Шевченка,50 м.Дунаївці,Хмельницька область індекс 32400

НАКАЗ

09 липня 2019 року Дунаївці № 81 -н

Про затвердження паспортів 

бюджетних програм

Відповідно до пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, 
Закону України від 23 листопада 2018 року № 2629-VIII «Про Державний 
бюджет України на 2019 рік» та «Правил складання паспортів бюджетних 
програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», затверджених 
наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836(у 
редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 
1209 із змінами), рішення сесії Дунаєвецької міської ради від 20 грудня 2018 
року № 7-47/2018 «Про затвердження міського бюджету на 2019 рік» із 
змінами станом на 26.06.2019р,

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік Управлінням 

культури, інформації та туризму Дунаєвецької міської ради по 

ТПКВКМБ :

1017362 «Виконання інвестиційних прооектів в рамках 

формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад».

Начальник А.В.Бец



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури,туризму та інформації 
Дунаєвецької міської ради 
0 3  2019 РОКУ №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 1000000 Управління культури,туризму та інформації Дунаєвецької міської ради

(КПКВК (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Управління культури,туризму та інформації Дунаєвецької міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

З 1017362 0490 Виконання інвестиційних прооектів в рамках формування інфраструктури об*єднаних територіальних громад

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 7486877.00 гривень,у тому числі загального фонду- 0.00 гривень та спеціального фонду- 7486877.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. №2629- VIII, Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778- VI, 
Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру»; Рішення сесії Дунаєвецької міської ради "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік" №7-47/2018 від 20.12.2018 із змінами станом на 

26.06.2019р .[Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №я 836; Наказ МФУ, Міністерства культури і 
туризму України від 01.10.2010р № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у  галузі «Культура»

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

№з/п Ціль державної політики

Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури сільських закладів культури

7. Мета бюджетної Реалізація інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури сільських закладів культури
програми _______________________________________________________________________________________________

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 Проведення другої черги капітальних ремонтів СБК с.Чаньків та с.Голозубинці



8. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п Напрями використання бюджетних коштів загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Реалізація інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури 

сільських закладів культури
7486877,00 7486877,00

Усього 0,00 7486877,00 7486877,00

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

гривень

№з/п
Найменування місцевої/регіональної цільової 

програми та підпрограми
загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 4 5 6
Затрат

обсяг видатків на проведення капітального ремонту закладів 
кльтури

грн. проектно-кошторисні
документації

7486877,00 7486877,00

продукту
кількість установ, в яких планується проведення капітального 
ремонту

од. укладенні договора
2,00 2,00

Ефективності

середня вартість ремонту одного об’ єкта
грн. розрахунок 3743439,00 3743439,00

Якості

середній рівень готовності об’ єктів в поточному році
% розрахунок

100,00 100,00

Начальник управління культури,туризму та 
інформації Дунаєвецької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дунаєвецької міської ради 

Начальник фінансового управління

" 0$ " ї ґ Л ______ 2019р.

Бец А.В.
(ініціали і прізвище)

Абзалова Т.В.
(ініціали і прізвище)

ІІ


