
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 

ЗАТВЕРДЖЕНО! Наказ фінансового управління ТМР

Наказ управління обліку та контролю за використанням комунального майна ТМР

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3100000__________  Управління обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради___________________________________ ______________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 3110000__________  Управління обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради_______________________________________________________ ______ _
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим,

3. 3117691 0490 органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади__________________________________________________
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 20,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456Л/І (із змінами) Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії міської ради № 7/23/25 від 16.03.2018 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017 р. № 7/21/42 "Про бюджет м. Тернополя на 2018 р."

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення цільового використання коштів для покращення обліку комунального майна

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
|№ з/п ІКПКВК ІКФКВК Назва підпрограми

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
1 3117691 0490 Оплата послуг 20,000 20,000

Усього 20 20

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)
Назва

оегіональної цільової поотам и та пілпоогпами
КПКВК загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п КПКВК Показники Одиниця
BP/1M IDV

Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6



113117691 |Оплата послуг
затрат______________ __________________________________________________________________________________________________________

1 13117691 |обсяг витрат за отримані послуги | тис.грн. Ірішення сесії І 20000,000
продукту_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 І3117691 [кількість отриманих послуг | од. Ітехнічна документація | 1,000
ефективності_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 |3117691 Ісередні витрати на одну послугу | тис.грн. [розрахунок І 20000,000
якості

1 |3117691 [кількість отриманих послуг | % [розрахунок І 100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду Прогноз ви; 
інвест

датків до кіни 
/іиійного ПОО(

я реалізації 
гкту (3)

Пояснення, що 
характеризують джерела 

фінансування
загальний

Фонд
спеціальни 

й фонд
Разом загальний 

_ 4 щ д _
спеціальни 

й Фонд
Разом загальний

..... Фона. ...
спеціальни 
.. Й Ф онд..

Разом

1 2 3 4 5 _ _6_.~ . 8 9 10 11 12 13
УСЬОГО:

. / Ф
1 Код функціональної класифікації-видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку
2 Пункт 11 заповнюється тільки дйя затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання креди-
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за рок;

Е£( Ш й \  ) НіНачальник управління
т \ \ ) /*£ІІ

ПОГОДЖЕНО: ^ : ^ / . /  £ / ї

Начальник фінансового управління

3 7 5 19833 2 4 .03 .2018 12:28:31

1 Паспорт бюджетної програми 000001688 від 23.03.2018 15:23:50

на програма не поділяється на підпрограми, 
інвестиційних проектів (програм).

В. В. Мединський
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)


