ЗАТВЕРДЖ ЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 06.02.2018року № 39 із змінами, внесеними розпорядженням
міського голови від 10.04.2018р. № 124, від 02.05.2018р.№ 150,від 27.06.2018р №235

Виконком Полонської міської ради

.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження

S

Виконком Полонської міської ради______________ _______________
(найменування місцевого фінансового органу)
Розпорядження міського голови від 06.02.2018року № 39 із змінами, внесеними розпорядженням
міського голови від 10.04.2018р. № 124, від 02.05.2018р.№150, від 27.06.2018р.№235

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1

0200000
(КЛКВК МБ)

2.

0210000

Виконком Полонської міської ради
(найменування головного розпорядника)
Виконком Полонської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або

(ІСПКВК МБ)
3

0620

0216020

надають житлово-комунальні послуги
(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)1

(КПКВК МБ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

тис. гривень,у тому числі загального фонду-

Ш з і тис.гривень та спеціального фонду-

5. Підстави для виконання бюджетної програми
К тлжетний Кодекс Укпаїнн,Рциення сесії міської ради від 22.12.2017 року № 11"Про міський бюджет на 2018 рік"(зі змінами)------------------------- -------------------------------------6. М ета бюджетної програми
Забезпечення функціонування підприємств, установ та орга
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
Н азва підп рограм и

8.

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Підпрограма / завдання бюджетної
програми

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

3

4

5

6

7

0620

Забезпечення ф ункціон уван ня підприємств,
установ т а організацій, що ви робляю ть,
в и кон ую ть та/або надаю ть ж итловоком унальн і послуги

156,30

0,00

156,30

Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що надають побутові
послуги

156,30

0,00

156,30

156,30

0,00

156,30

N з/п

КПКВК

КФКВК

1

2

1

2

3

9.

0216020

^^

Усього

Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(ти с.грн .)

^

0 тис. гривень

Назва регіональної цільової програми та
підпрограми

спеціальний фонд

разом

4

5

156,30

0,00

156,30

156,30

0,00

156,30

загальний фонд

КПКВК

---------------— ^

__*

1
Програма розвитку та фінансової підтримки комунальних
підприємств Полонської міської ради об"еднаної
територіальної громади на 2018 рік

0216020

Усього

10.

---------—--

Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п

кпквк

Назва показника

Одиниця
виміру

Джерело інформації

Значення показника

Забезпечення ф ункціон уван ня підприємств,
установ та організацій, що ви робляю ть,
ви кон ую ть та/або надаю ть жи тлово______
ком унал ьн і послуги
Забезпечення ф ункціон уван ня підприємств
побутового обслуговування, що входять до
к ом унальн ої власності
Затрат
Кількість підприємств побутового
обслуговування, що входять до комунальної
власності, які потребують фінансової
підтримки
П ок азн и ки продукту

дані відділу комунальної власності

дані відділу' комунальної власності
Кількість підприємств побутового
обслуговування, що входять до комунальної
власності, яким планується надання підтримки
П ок азн и ки ефективності
середня сума підтримки на одне підприємство
побутового обслуговування

розрахункова

156,30

П оказн и ки якості
Відсоток підприємств побутового
обслуговування, що входять до комунальної
власності, яким планується надання підтримки,
до кількості підприємств, які її потребують

1 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(ти с.грн.)

П рогн оз ви д атків д о кінця реалізації
з
інвести ц ій н ого проекту

П ояснен н я, що
характери зую ть дж ерел а
фінансування

2 ПуНКТ 1 1 ЗаПОВНЮЄТЬСЯ ТІЛЬКИ ДЛЯ З а т в е р д ж е н и х у М іс ц е в о м у ОЮДЖСИ ВВД4 . м И п ада,н1я
--------3 П р о гн о з ви д а т к ів д о кінця р еал ізац ії ін в ести ц ій н ого проекту' заз н а ч а є ть с я з розби вк ою з а роками.

Міський голова
ПОГОДЖЕНО:
Начальник відділу фінансів

