ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 №836
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста
Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького
(найменування місцевого фінансового органу)

від

" 20 " вересня 2018 року

№ 7 / 129

ПАСПОРТ
бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік
1.

Управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького

0900000
(КПКВК МБ)

2.

(найменування головного розпорядника)

Управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького

0910000
(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального
господарства

0916010

3.

(КТФКВК1)

(КПКВК МБ)

4.
5.

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 67,81 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 тис.гривень
та спеціального фонду - 67,81 тис. гривень.
Підстави для виконання бюджетної
Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254 к/96-ВР)
Цивільний Кодекс України (Закон України від 16.01.2003 № 435-IV-ВР)
Цивільний та Сімейний кодекси України
Бюджетний Кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VІ зі змінами)
Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 04.2002 №564 " Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та
виконання місцевих бюджетів"
Рішення Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017 № 1360 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами);

6.

7.

Рішення Кіровоградської міської ради від 15.03.2017 року №829 "Про затвелдження Міської програми соціально-правового захисту дітей,
профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2017-2019 роки"(зі змінами)
Мета бюджетної програми
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та
безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста
Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п

КТКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0916011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

8.

(тис.грн.)

№ з/п

КТКВК

КФКВК

1

2
916011

3
620

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

5

6

7

Забезпечення проведення капітального ремонту житлових
будинків (виготовлення проектно-кошторисної документації)

0,0

67,81

67,81

Усього

0,0

67,81

67,81

Підпрограма/завдання бюджетної програми(2)
4
Підпрограма 1 Експлуатація та технічне обслуговування

Завдання 1

1

9.

0916011

0620

Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

67,81

67,81

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма1
Міська програма соціально- правового захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації
сімейних форм виховання на 2017- 2019 роки
Усього
10.

0,0

2

3

4

67,81

Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
КПКВК
Показники
Одиниця виміру
з/п
0916011 Підпрограма 1 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
1

0916011

Джерело інформації

Завдання 1: Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (виготовлення проектно-кошторисної документації)
показники затрат
Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної
документації на проведення капітального ремонту
кошторис
тис.грн.
(утеплення фасаду) дитячих будинків сімейного типу
показники продукту
Кількість проектно-кошторисної документації, що
кошторис на проектні роботи
од.
планується виготовити
ефективність
Середні витрати на виготовлення 1- еї проектнорозрахунок
тис.грн.
кошторисної документації
якість
Відсоток виконаних робіт виготовленої проектно розрахунок
%
кошторисної документації до запланованих

Значення показника

67,81

2

33,9

100

67,81

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

11.

(тис.грн.)
Код

1

Найменування джерел
надходжень

КПКВК

2

Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду

Прогноз до кінця реалізації
інвестиційного проекту

План звітного періоду (рік)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний
фонд

спеціальний фонд

разом

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Пояснення, що
характеризують
джерела
фінансування

12

Інвестиційний проект
(програма)(1)
Надходження із бюджету
Інші джерела
фінансування (за видами)
…
Інвестиційний проект 2(програма)(2)
…
УСЬОГО

х

х

х

(1) Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
(2) Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

(3) Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління з питань захисту прав дітей
Міської ради міста Кропивницького
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького

Т.Тимоховська
(ініціали та прізвище)

Л.Бочкова
(ініціали та прізвище)

