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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
____________ Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ЗЬ~

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на__2020__рік

1.
1600000

Управління містобудування та архітектури 
Новокаховської міської ради

24111678
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2.

1600000

Управління містобудування та архітектури 
Новокаховської міської ради

24111678
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1610000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

7693
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0490
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи,пов'язані з економічною діяльністю 
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

21528000000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 186667 гривень, у тому числі загального фонду - 186667 гривень та спеціального фонду -____________
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:___________________________________
Конституція України (закон від 28.06.1996р. №254к/96)
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI



Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та 
бюджетів"

виконання місцевих

Програма фінансової підтримки Комунального підприємства "АкваСпорт" Новокаховської об'єднаної теріторіальної громади на 2020рік( рішення Новокаховської міської ради 
ві 12.12.2019р. №2477)

Рішення містької ради від 24.12.2019р. №2585 "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної теріторіальної громади на 2020 рік"

Рішення міської ради від 17.09.2020р. №3177 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 №2585 "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної 
територіальної громади на 2020 рік

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

N з/п Ціль державної політики
1 Інша економічна діяльність/Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю

7. Мета бюджетної програми Забезпечення фінансової підтримки КП"АкваСпорт"
8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 Забезпечення фінансової підтримки КП"АкваСпорт"

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

N з/п
Напрями використання бюджетних 

коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення фінансової 
підтримки КП"АкваСпорт” 186667 0 186667

5

Усього 186667 186667

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

N з/п
Найменування місцевої / 
регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Програма фінансової підтримки 
Комунального підприємства 
"АкваСпорт" Новокаховської 
міської ради на 2020 - 2022роки 
(рішення Новокаховської міської 
ради ві 12.12.2019р. №2477)

186667 186667

Усього 186667 186667



11. 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
кількість підприємств комунальної 
власності,які потребують фінасової 
підтримки

од.
Рішення Новокаховської 

міської ради ві 
12.12.2019р. №2477

1 0 1

2 продукту

2.1 Загальний обсяг витрат тис. грн.

Рішення міської ради від 
24.12.2019р. №2585 
"Про бюджет 
Новокаховської міської 
об'єднаної теріторіальної 
громади на 2020 рік"

і

186,667 0 186,667

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

186,667 0 186,667



^4 ЯКОСТІ

4.1

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

% X 100 0 100

Виконуючий обов'язки начальника управління містобудування 
та архітектури Новокаховської міської ради 
розпорядника бюджетних коштів /

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник фшадсового управління Новокаховської міської 
ради у

Максим БОРОВИНСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина ФУРСЄЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)


