
( ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М іністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30.09.2016 №860)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Відділу управління комунальним майном Коломийської 
міської ради від 01.03.2017 №3-о/11-о
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Фінансового управління Коломийської міської ради 
від 01.03.2017 № 3-о/11-о_______________________________
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бю дж етн ої програм и м ісцевого бю дж ету  на 2017 рік

1. 4000000________Відділ управління комунальним майном Коломийської міської ради_____
(Kl ІКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2 . 4010000 Відділ управління комунальним майном Коломийської міської ради__
(KI ІКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4016054 0620 П ідтрим ка д іял ьн ості п ідп ри єм ств  і орган ізац ій  побутового обсл угов уван н я , щ о належ ать до  
(КІІКВКМБ) (КФКВК)1 к ом ун ал ьн ої власності

(найменування бю дж етної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  70 000 гривень, у тому числі загального фонду -  70 000 гривень та 
спеціального фонду - ______ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України. Бюджетний кодекс України. Наказ Міністерства фінансів 
України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 
№ 836 (зі змінами). Рішення міської ради від 23.02.2017 № 1261-18/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2017 р.»

6. Мета бюджетної програми Забезпечення належної та безперебійної роботи комунального підприємства «Коломия Паркосервіс»

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мен і,  визначеної паспортом бюджетної програми_______________________________________
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми



8. Обсяги фінансування бюджетної пр^ рами у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№
з/п кпквк КФКВК П і д п ро грам а/завдан н я 

бю джетної програми2
Загальний

фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1. 4016054 0620 Забезпечення належної та безперебійної роботи 
комунального підприємства «Коломия Паркосервіс» 70 000 70 000

Усього 70 000 70 000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

____________________________________________________________________________ _________________________ ____________________________  (грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний
фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п

КПКВК Назва показника Одиниця
виміру Джерело інформації Значення

показника

1 2 3 4 5 6

4016054 Забезпечення належної та безперебійної роботи комунального 
підприємства «Коломия Паркосервіс»

грн Кошторис 70 000

1 Показник затрат (кхідних ресурсів):
Обсяг видатків на підтримку комунального підприємства «Коломия 
1 Іаркосервіс»

грн кошторис 70 000

2 Показник продукту:
Кількість паркоматів, на які виділяється фінансова підтримка од. інвентаризація по КП «Коломия 

Паркосервіс
5

3 Показник продуктивності (ефективності):
Середні витрати на забезпечення безперебійної роботи 1 паркомату грн розрахунок 14 000

4 Показник результативності (якості):
відсоток кількості парковок, яким планується надати підтримку до 
загальної кількості парковок, які її потребують

/о розрахунок 100

2



(г (і

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(грн)

Код
Найменування джерел 

надходжень
КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення, що 
характер и зу ють 

джерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд
разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування 
(за видами) X X X

Інвестиційний проект 2
Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лиш ену випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 
підпрограми. '•

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/над^тга редитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається у  "за роками.

Начальник ВУКМ

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.Я.Наливайко
(ініціали та прізвище)

Г.Д.Бакай
(підпис) (ініціали та прізвище)

З


