
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ-

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

наказ 
Фінансового управління 

(найменування місцевого фінансового органу) 

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

1. 

2. 

1600000 
(КТПКВК МБ) 

1610000 
(КТПКВК МБ) 

1617693 0490 

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

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

І Н Ш І заходи, пов'язані З економічною діяльністю 

(КТПКВК МБ) (найменування бюджетної програми) 

4. 

5. 

(КФКВК) 

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - _265178_ гривень, у тому числі загального фонду - _ 265178_ гривень та спеціального фонду -
гривень. 

Підстави для виконання бюджетної програми: 
Бюджетний) кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI 

Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р. Л'Ь836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів" 

Рішення міської ради від 20.12.2018 р. №1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік" 

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення фінансової підтримки КП "АкваСпорт" 

7. Завдання бюджетної програми: 

N з/п Завдання 

Забезпечен)ія фінансової підтримки Комунального підприємства "АкваСпорт" 

Проведення експертизи та погодження проектної документації 

Напря\:;; иіікорпстаїгня оюджстних коштів: 



(грн) 

К з / п 
Напрями використання бюджетних 

коштів 
Загальний фонд Спеціальний фонд 

у тому числі бюджет 
розвитку 

Усього 

1 2 3 4 5 6 

1 
Забезпечення фінансової підтримки 
Комунального підприємства 
"АкваСпорт" 

227578 - - 227578 

2 
Проведення експертизи та 
погодження проектної документації 

37600 - - 37600 

Усього 265178 - - 265178 

9. 
Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
(грн) 

Наііменування місцевої / 
регіональної програми 

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 
Програма фінансової підтримки 
Комунального підприємства 
"АкваСпорт" Новокаховської міської 
ради на 2019 рік (рішення 
Новокаховської міської ради від 
20.12.2018р. №1645) 

265178 - 265178 

Усього 265178 - 265178 

10. Результативні показники бюджетної програми: 

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 4 5 б 7 
1 затрат 

1.1 
Кількість підприємств, які 
звернулися за фінансовою 
підтримкою 

од. 
Рішення міської ради від 

20.12.2018р. 
1 - 1 



1.2 
Загальний обсяг витрат на фінансову 
підтримку 

тис.грн 
Рішення міської ради від 

20.12.2018р.№1719 
227,578 - 227,578 

1.3 
Загальний обсяг витрат на 
проведення експертизи та 
погодження проектної документації 

тис.грн 
Рішення міської ради від 

20.12.2018р.№1719 
37,6 37,6 

2 продукту 

2.1 
Кількість договорів на проведення 
експертизи та погодження проектної 
документації 

од. 
Рішення міської ради від 

07.02.2019р. № 1782 
1 - 1 

3 ефективності 

3.1 
Середня сума підтримки на одне 
комунальне підприємство 

тис.грн 

Обсяг видатків/кількість 
підприємств, що входять 
до комунальної власності, 
яким планується надання 
фінансової підтримки 

227,578 - 227,578 

3.2 
Середні видатки на проведення 
експертизи та погодження проектної 
документації 

тис.грн 

обсяг коштів/ кількість 
договорів на проведення 

експертизи та погодження 
проектної документації 

37,6 - 37,6 

4 якості 

4.1 

Питома вага кількості комунальних 
підприємств, яким планується 
надання підтримки, до кількості 
комунальних підприємств, що 
звернулись за підтримкою 

% X 100 - 100 

4.2 
Рівень готовності проектної 
документації 

% , 0 0 ^ - 100 

Керів]іик установи головного розпорядника 
бюджетних коштів 

ПОГОДЖЕНО: 
Керівник фінансового органу 

М.В.Боровинський 
(ініціа^ш тп прізвище) 

І.В.Фурсєсва 
(ІНІЦІШІ̂  ги прізвиіце) 


