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СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

Управління економічного та інвестиційного Фінансове управління
розвитку Слов’янської міської ради Слов’янської міської ради

Н А К А З

11.02.2019 № 09-од/17о/дп
м. Слов’янськ

Про затвердження паспорту 
бюджетної програми на 2019 рік

Відповідно ст. 20 Бюджетного кодексу України, згідно наказу Міністерства фінансів 
України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Слов’янської міської ради від 19.12.2018 
року № 7-ЬУІ-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік головного розпорядника бюджетних 
коштів місцевого бюджету управління економічного та інвестиційного розвитку Слов’янської 
міської ради, що додається :

КПКВКМБ Найменування програми
2717693 Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

Начальник управління економічного та 
інвестиційного розвитку 
Слов’янської міської ради
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'• '■ В.В. Сміренський
м.п.

Начальник 
Слов’

управління 
ради

І.Г.Ковальов
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2 .

3 .

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління економічного та інвестиційного розвитку Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансового управління Слов'янської міської ради_____________________________

(найменування місцевого фінансового органу)

від 11.02.2019 N 09-од/17о/дп

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

2700000 Управління економічного та інвестиційного розвитку Слов'янської міської ради_______________________
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2710000 Управління економічного та інвестиційного розвитку Слов'янської міської ради_______________________

\

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

2717693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень /  бюджетних асигнувань - 1 430 000 гривень, у тому числі загального фонду - 1 430 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України «Про
службу в органах місцевого самоврядування», Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Постанова Кабінету М іністрів України від 28.02.2002 № 228 
«Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства фінансів України від 
01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх  виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне 
управління", рішення слов'янської міської ради від 19.12.2018 №7-ЬУІ-7 "Про місцевий бюджет на 2019 рік".

6. Мета бюджетної програми: проведення капітальних вкладень

7. Завдання бюджетної програми:_____________________________
N з/п Завдання

1 Будівництво медичних установ та закладів



Напрями використання бюджетних коштів: 
(грн)_____________________________________

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі бюджет 

розвитку Усього

1 2 3 4 5 6

1

Удосконалення перинатальної допомоги 
мешканцям м.Слов’янська шляхом 
впровадження новітніх технологій 

(реконструкція) у пологовому будинку

1 430 000 0 0 1 430 000

Усього 1 430 000 0 0 1 430 000
Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
(грн)_____________________________________

Найменування місцевої / регіональної 
програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

Усього
10. 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

Витрати на реконструкцію одного об’єкту тис. грн Розпорядження 1 430 000 0 1 430 000
2 продукту

Кількість об’єктів реконструкції од. Звітність закладів 1 0 1
3 ефективності

Середні витрати на проведення 
реконструкції пологового будинку, тис. 
грн.

тис. грн розрахунок 1 430 000 0 1 430 000

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

В.В. Сміренський
(ініціали та прізвище)

І.Г. Ковальов
(ініціали та прізвище)


