
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1

1 1600000 Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради1 .
(код) (найменування головного розпорядника)

2 1610000 Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)

1617325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
3.

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 634 419 гривень, у тому числі загального фонду -_____ -____ гривень та спеціального фонду -
634 419 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" №280/97-ВР від 21.05.1997р.

Міська Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об’єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 
2019-2021 роки (рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018 року №1625)
Рішення міської ради від 07.02.2019р. №1785" Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 р. №1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка 
на 2019 рік"
Рішення міської ради від 13.09.2019р. №2238" Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 р. №1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка 
на 2019 рік"

Рішення містької ради від 10.10.2019р. №2277 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 року №1719 "Про міський бюджет міста Нова 
Каховка на 2019 рік"

Рішення містької ради від 25.10.2019р. №2326 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 року №1719 "Про міський бюджет міста Нова 
Каховка на 2019 рік"



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

N з/п Ціль державної політики

1 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

7. Мета бюджетної програми: Забеспечення розвитку інфраструктури теріторії
8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 Проектування будівництва Центру олімпійських видів спорту "Н2О Нова Каховка"

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень гривень

N з/п Напрями використання бюджетних коштів
Загальний 

фонд
Спеціальний 

фонд
Усього

1 2 3 4 5

1.
Проектування будівництва Центру олімпійських 
видів спорту "Н2О Нова Каховка"

- 634419 634419

Усього - 634419 634419

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
гривень

N з/п Найменування місцевої/ регіональної програми
Загальний 

фонд
Спеціальний 

фонд
Усього

1 2 3 4 5

1.

Міська Програма будівництва, реконструкції, 
капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та 
інших об'єктів комунальної власності міста Нова 
Каховка на 2019-2021

- 634419 634419

Усього - 634419 634419



1 1. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник
Одиниця 

виміру
Джерело 

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

1.1 Обсяг видатків на проектування будівництва тис. грн
Договори на 
виконання робіт - 634,419 634,419

2 продукту

2.1
Кількість договорів на проектування будівництва 
об'єктів

од.
Договори на 
виконання робіт - 3 3

'J3 ефективності

3.1 Середні витрати на оплату 1 договору тис.грн
Обсяг 
видатків/кількіст 
ь договорів/1000

- 211,473 211,473

4 ЯКОСТІ

4.1
Рівень готовності документації: 1.Виконання 
робочої документації для будівництва Центру 
олімпійських видів спорту "Н2О Нова Каховка"

%

Обсяг видатків 
на проектування 
буді в н и цтва/кош 
торисну вартість 
проектів 
будівництва 
*100

- 100 100

М. II.


