
ЗАТВЕРДЖУЮ
Наказ / розпорядчий документ

l. 2101б0

Паспорт
бюджетноiпрограми мiсцевого бюджеry на 2019 piK

0l1l

Виконавчий KoMiTeT Бориславськоi MicbKoi ради
щ

,}l. rl. icls Nэз,l{_А
наказ /

(к,гпквк мБ)

21 01602.

J.

(ктпквк мБ)

210160

(ктпквк мБ) (кФквк) (найменування бюлжетноi лрограми)

4.

5.

6.

ffi::*Ёfr ffiL':НЬ 
/ бЮЛКеГНИХ аСИГrr5Ваяь - 12019521,00 гривень, у тому чпоri заrальпого фоцду -11696918,00 гривоъ та спецiаrьвою

Пiдсгави дтя виконаrurя бюджсгЕоi програми: Пiдстави для викопаrцlп бюджетноТ прграш{ _ Бюджstяий кодекс Украiни, ЗакоЕ yкpai.tп.r (Про мiсцев€самоврrдувашя в УIФаiЪЬr, Рiшенця Бориславськоi йськоi ради ((ГIро мiськиЛ 6юйег мt"r"Ъ;;r;; ; ;;iiliо вiд 2o. r2.ZO t Bp. N9 1629, Наказ
}|]*HJr#? Ё;Нlfi*Ж"""'tО 

ЗМi" ДО ТЙОi. пЪЙБ О.*".,"". програм та результаrивй показяикiв -ц викомцtiя дц мiсцевих

Цiлi державIrоi полiтцм, ll€t досягцеЕЕrr якrх спрямована ре&liзацй бюджеп{оi програмп

N з/п

7.

8.

.vteTa Оюджетноi програми: Органiзацiйне,iнформативно-аналiтичне та
KoMiTeTy у сферi мiсцевого самоврядування

Завдання бюджетноТ програми:

матерlально-технiчне забезпечення дiяльностi Micbkoi ради та iT виконавчого



Напрями використання бюджетних коштiв:

10. перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у складi бюджетноi програми:

(грн)

ми викор"стання бrqдлсщццх кошт,в.

120t9521.,0l1696918,0
Здiйснення виконавчими органами MicbKoT

ради наданих законодавством повновФкень у
мiсцевого самоврядування

|201-9521.,013800311696918,0

Найменування мiсцевоi / регiональноi
ппогпами

Загальний фонд Спецiшtьний фонд Усього

1 2 J 4

Усього

11. Результативнi показники бюджетноi програми:

Загальний фо"д Спецiальний фонл Усього
N з/п Показник

Одиниця
вимiру Щжерело iнформшrii

5 6 7
1 z J 4

Здiйснення виконавЧими органами мlсько1

ради наданих законодавством

повновiDкень у сферi мiсцевого

самоврядування
]атрат

64 0 64
кiлькiсть штатних одиниць од. Штатний розпис



a, в т.ч. служба у справах дiтей од. Штатний розпис 4 0 4
продукцч

0 0
кiлькiсть отриманих листiв,звернень,заяв,
скарг од.

.ьаза даних (d алерея
послуг) та журнaлли
lрдпmаrтiт

l6768 0 l 6768

Клькiсть пiдготовлених проектiв нормативно-
правових aKTiB MicbKoT ради та виконавчого
KoMiTery MicbKoT ради

од. журнали реестрацi |22| 0 |22\

Кiлькiсть прийнятих нормативно-правових
aKTiB MicbKoT ради та виконавчого KoMiTeTy
MicbKoT ради

од журнали реестрацi |22l 0 l22l

Кiлькiсть проведених сесiй MicbKoT ради од Щанi управлiнського
облiку 28 0 28

Кiлькiсть проведених засiдань виконавчого
KoMiTeTy MicbKoT ради

од Щанi управлiнського
облiку 29 0 29

Кiлькiсть проведених нарад з керiвниками
вiддiлiв та управлiнь MicbKoT ради

од ,Щанi управлiнського
облiку 51 0 51

Кiлькiсть проведених нарад з керiвниками
комунальних пiдприсмств од Щанi управлiнського

облiку 51 0 51

Кiлькiсть проведених "прямих лiнiй''
керiвниками MicbKoT ради та виконавчогс
KoMiTeTy

од Щанi управлiнського
облiку 9 0 9

Кiлькiсть проведених особистих прийомiв
громадян керiвниками MicbKoT ради та

виконавчого KoMiTeTy
од Щанi управлiнського

облiку 45 0 45

Кiлькiсть справ переданих до мiського apxiBy од Щанi управлiнського
облiку 540 0 540

Кiлькiсть проведених заходiв оборонно-
мобiлiзацiйноi роботи

од laHi управлiнського
облiку 6 0 6

Кiлькiсть проведених заходiв з цивiльного
захисту од Щанi управлiнського

облiку 2| 0 2l
Кiлькiсть проведених заходiв з охорони
цовкiлля од Щанi управлiнського

облiку 16 0 16



I\lJrЬкlLt_b rrрчьtrлýttил KUnKJ/PUlE на БиJначснн

перевiзникi" "1 мiських автобусни од. Щанi управлiнського
облiку

2 0 2
t

l\lJlDl\lvtD Jr\Jrцдvrrll1t лvrvuvlJru

участь замовника у cTBopeHHi i розвитк}
iнженерно-транспортноТ та соцiальноl

од. Щанi управлiнського
облiку

4 0 4

Кiлькiсть розроблених реryляторних aKTiB од. ,Щанi управлiнського
облiку

18 0 18

Кiлькiсть проведених обстежень суб'сктiв
пiдприсмницькоi дiяльностi щодо легалiзацii
виплати заробiтноТ плати

од. .Щанi управлiнського
облiку

l96 0 196

Кiлькiсть поданих позовних зuulв у судовi

iнстанцii
од. Щанi управлiнського

облiку
2 0 2

Кiлькiсть справ що супроводжуються в

судових iнстанцiях
од. flанi управлiнського

обпiку
53 0 53

Кiлькiсть iнспекцiйних вiдвiдувань

iнспекторами працi
од. Щанi управлiнського

облiку
2 0 2

Кiлькiсть опрацьованих вiдомостей в

Щержавному peecTpi виборчiв та сформованих

накщiв на внесення даних AITC ,Щержавного

реестру виборuiв

од. Щанi управлiнського
облiку

720 0 720

Кiлькiсть здiйсненого iнформацiйного
забезпечення та вiдеотрансляцiй про

дiяльнiсть MicbKoT ради та виконавчого

KoMiTeTy на офiцiйному сайтi та в соцмережi

фейсбук, мережi юryб

од. ,Щанi управлiнського
облiку

1640 0 1640

Кiлькiсть опрацованих та поданих на конкрс
проектiв, мiкропроектiв, программ

мiжнародно - технiчноТ допомоги та

мiжнародного спiвробiтництва

од. ffaHi управлiнського
облiку

50 0 50

залучених iнвестицiй в результат



,
перемоги проектiв, мiкропроектiв, программ
мiжнародно - технiчноТ оо.rоrо.ll та
ццх9цодного спiвробiтництва

тис.грн. Щанi управлiнського
облiку 7684,4|о|тввч,+

витрати на утримання однiеТ штатноi одиницi грн. розрахунок 1 87805 0
1 87805

Керiвник установи головного розпорядника
бюджетних коштiв

ПОГОДЖЕНО:
Керiвник фiнансового органу
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий KoMiTeT Бориславськоi MicbKoi ради

_ (Еайм9кувшм головного розпоршнип кошiв йсцевого бюджау)

lt. /r. tёr? N" 3!!-ь
-/

2l0160

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюлжеry на 2019 piK

Виконавчий KoMiTeT Бориславськоi MicbKoi радиl. (KTTIKBK мБ)

2l0160

(найменування головного розпорядника)

Виконавчий KoMiTeT Бориславськоi MicbKoi ради
2. (ктпквк мБ)

2l8410

(найменуванш вiлповймьного виковавш)

0830 Фiнансова пiдтримка засобiв MacoBoi iнформацii
J.

(ктIIквк мБ) (кФквк) (найменування бюлхфноi програми)

. Обсяг бюджgтних призначень / бюджgгних асигнувань - 9350З5,00 гривень, у тому числi загального фоrцу -935035,00 гривень та спецiального фоrr.uу -
l," 0,00 гривень.

Пiдстави для виконання бюджетноi програми: Бюджетний кодекс Украiни, Закон Украiни <Про мiсцеве самоврядування в YKpa'iHi>, Рiшення

_ Бориславськоi MicbKoi рали <Про мiський бюджет MicTa Борислава на 2019 piK> вiл 20.12.20l8p. Ns 1629, Наказ Мiнфiну Bi1,27.07.20l 1 р. Nч 945
). <Примiрний перелiк результативних показникiв бюджетних програI4 для мiсцевих бюджетiв за видатками, що не врахов},ються при визначеннi обсяry

мiжбюджетних трансфертiв>.

6. I_|i.-ri державноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзаuiя бюджетноi прогрzl]\4и

N з/п I {iль державноi полiтики

l Покращення поiнформованостi населення MicTa.

" 
Мета бюджетноТ програми: Забезпечення iнформування громади щодо дiяльностi мiсцевих органiв влади через сприяння дiяльностi друкованих засобiв

'' MacoBoi iнформацiТ. Пiлтрримка лiяльнотi мовного засобу масовоi iнформацii.

8. Завдання бюджетноi програJt4и:

N з/п Завдання

1 Пiдтримка дiяльностi радiомовлення та виконання угод щодо висвiтлення iнформаuii про лiяльнiсть мiсцевих органiв влади засобами радiомов,lення

2

9. Напрями використання бюджетних коштiв:
(грн)

N з/п Напрями використаннrl бюджетних коштiв 3агальний фонд Спеuiальний фонл
у тому числi бюджет

Dозвитку
Усього

1 2 J 4 5 6

1
Фiнансова пiдтримка засобiв MacoBoi

iнбоомацii
935035,0 0,0 0,0 9з5035,0

Усього 935035,0 0,0 0,0 935035,0



,9. Перелiк мiсцевих i регiона_ltьних програм, що виконуються у складi бюджетноi програми:

(грн)

Найменування мiсцевоi / регiона,rьноi Загальний фонл Спецiальний фонд Усього

l 2 J 4

Програма розвитку iнформачiйного простору

м.Борислава КП Радiоредакцiя <Слово>

9з5Oз5 0 9з 503 5

Усього 9350з5 0 935035

10. Результативнi показники бюджетноi програми:

Показник
одиниця
вимiру Щкерело iнформачiТ Загальний фонл Спечiальний фонл Усього

N з/п

z J 4 5 6
,7

1

Пiлтримка дiяльностi радiомовлення та

виконання )го.1 шодо висвiтлення

iнформаuiТ про :iяльнiсть мiсцевих

орган i в влши засобами рчlох9gлеIlt
}атрат

95446| 0 95446l
Обсяг витрат грн

План фiнансово-
господарськоi

дйльностi

Обсяг фiнансовоi пiдтримки грн. Рiшення MicbKoi ради 935035 0 9з5035

Кiлькiсть радiостанцiй од. Лiцензiя 1 0 l

Кiлькiсть Iнтернет-ралiо од, Лiцензiя 1 0 l

продукгу
0 0

8968 0 8968
Обсяг оалiотоансляцiй, в т.ч.

Лiцензiя 208 0 208
Обсяг радiомовлення Год.



Обсяг iлl,гернетрадiо Год. 8760 0 8760

ефективностi х

Серелнi видатки на одиницю радiо грн./год розрах}цок 4446 0 4446

Серелнi видатки на одиницю iHTepHeT-
оалiо

грн.iгод розрах}тrок 106 0 106

якостl х
Темп зростання видаткiв на одиницю

радiомовлення порiвняно з попере,rнiм
noKo]\'

уо Розрахунок 55уо 0 55о/о

Темп зростання обсягу радiо порiвняно з

попереднiм роком
о/о -Цiцензiя l 0 11

V 'l.tщй\
бюджетних коштiв

ПОГОДЖЕНО:
Керiвник фiнансового органу
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2l0l60

ЗАТВЕРДЖУЮ
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий KoMiTeT БориславськоТ MicbKoi ради

;r Ц й"Б* ;: 
*}W;-"*o *о*i"'i"ййБGБ*{т-

наказ /
Паспорт

бюджетпот програми мiсцевого бюджету на 2019 pik

(найчеп,вшня l o,roBHol о розпоря]ника,

Вшtонавчий KoMiTeT мlсько1
(найrrеп,вшня Bif повi]аlьного виконвця)

0180
субвенцiя з мiсцевого бюджету держазному бюлжету на виконzlнIul програм соцiа_llьно-

1.

7.

8.

(ктпквк мБ)

2l0l60
(ктпквк мБ)

219800
економlчного

(ктгIквк мБ) (кФквк) (нйrrеЕ_\ веня бюf жmноi програми)

обсяг бюджетних призначень / бюджетlтИх асигнувrlнь - 199000,00 гривень, у тому числi зчlг:шьного фонду -199000,00 гривень та спецiмьного фонлу - 0,00гривень.

Пiдстави дJIя виконzlншI бюджетноi програми_ Бюджетний кодекс УкраiЪи, Закон УкраТни кПро мiсцеве сzlмоврядуванIя в YKpaiHi>, Рiшенtrя Бориславськоi
MicbKo'i ради (Про внесеннJI змiн в додатки |,2,з,4,5,6 до рiшення MicbKoi ради вiд ZO.tZ,ZOIB ЛЪlОZЯ "Про мiський бюджет MicTa Борислава на 2019 рiк>зазагiшьним та спецiальним фондом" вiд27.06.20|9 р. ЛЪ 1920, Наказ Мiнфiну ьiд27.07.20|1р. JФ 945 <Про затверлженrrя примiрного перелiку результативнихпоказникiв бюджетних прогр.lм для мiсцевих бюджетiв за видатками, що не враховуються при визначеннi обсяry мiжбюЙетних трансфертiв>

6. I{iлi державно'i полiтики, на досягненюI яких спрямована реалiзацiя бюджетноi програми

Мета бюджетноi програми: Забезпеченrrя соцiально-економiчного розвI,Iтку регiонiв
Завдання бюджетноi програми:

N зiп
1

J

N з/п
l

9. Напрями використаII}я бlоджетних коштiв:

N з/п нагюями викопистання бюп загальний фонл спеrtiальний Апн у томч числi бюлжет Усього
1 2 J 4 5 6

1
Прилбання компресора для апаратiв на
стиснутому повiтрi 149000,0 0,0 0,0 149000,0

2

Технiчне забезпечення та удосконмення
системи вiдеонагляду на перехрестях вулиць
для ефекгивного виконання обов'язкiв
Бориславським ВП {рогобицького ВП ГУНП у
львiвськiй областi

50000,0 0 0 50000,0

),



0,0 0 0 0,0
J

|Попрur"*", матерiал ьно-технiчного

lзабезпечення вiйськовоi частини 3002
l,, -__лj| \L._лr,,., б r. плл

Усього l 99000,0 0.0 0.0 1 99000,0

@ьниxпpoГpaМ,щoBикoн}'ютьсяусклaдiбюДжетнoiпpoГpаМи:
(грн)

Найменування мiсцевоi / регiональноi

попередженнJl надзвлrчайних

: та забезпечення пожежноi

в м. Борислав та смт.Схiдниця

протидi злочинностi, забезпечення

пчблiчноi безпеки та порялку на територii

MicTa Борислава на2019 -2021
покращення матерiально-технiчного

забезпечення вiйськовоi частини 3002

Нацiональноi гварлii Украiни в м..Щрогобичi на

1 1. Результаrивнi показники бюджетноi прогрzlми:

!жерело iнформачii Зага,rьний фонд Спецiа:lьний фонд Усього
N з/п Показник

Одиниlц
вимiпч

5 6 1

1 2 3 4

Придбання компресора для апаратlв на

.""сниомч повiтDi

оо

1 затрат

149000,0Обсяг видаткiв передбачених

|пр"лОа"о компресора
грн.

РiшенняБориславськоi 
1

MicbKoi рали <Про внесенrrя

змiн в додатки |,2,з,4,5,6

до рiшення MicbKoi ради вiд
20.12.2018 Ns1629 "Про

мiський бюджет MicTa

Борислава на 2019 рiк>за
загltльним та спецiальним

фондом" вiд 27.06.2019 р.

l Nn tszo

149000,0

2 продукту

шт Розрахунок 1 0 1
Кiлькiсть компресорiв, що плануеться

ппипбати

ефеюивпостi
149000,0 0,0 1 49000"0

грн. Розра.хунок

3



Керiвник установи головного розпорядника
бюджетних коштiв

ПОГО.ЩЖЕНО:
Керiвник фiнансового органу

(lнiцif,rи та прiзвr,ще)

ю.I

.;im*

'ехнiчtrс забезпечення та удосконалення
вlдеонагляду на перехрестях вулиць

ефективного виконання обов'язкiв
Бориславським ВП Щрогобицького ВП ГУНП

видаткiв передбачених на виконання

Рiшення Бориславськоi
Micbкoi ради (Про внесення
змiн в додатки |,2.З,4,5,6

до рiшення Micbкoi ради вiд
20 l2.2018 ,п]ч1629 "Про
мiський бюджет MicTa

Борислава на 2019 рiк>за
загальним та спецiальним

фондом" вiл 27.06.20l9 р
Nq 1920

Кiлькiсть струкryрних пiдроздiлiв, якi
фiнансування на виконання HHocTl, заоезпечення

iчноi безпеки та порядку
територii MicTa Борислава
2019 _ 2021

витрати на один струкryрни
Програма протидi
злочинностi, забезпечення
публiчноi безпеки та порядку
на територii MicTa Борислава
на2019-2021 роки
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(iнiцiми та прiзвице)





ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий KoMiTeT MlcbKol

(наймеЕувапня головного розпорядника коштiв плiсцевого бaщl./l N,3Ц-ь--rнаказ
Фiнансове aвcbкol Mlcbкol

(пайменувавня мiСцевого фiнансового оргаЕу)

Паспорт
бюджетноi програмп мiсцевого бюджету на 2019 piK

Виконавчий KoMiTeT ,l Mlcbкol
(ваймепувавня голо""о.о роarор"лrr*";

0380 Заходи та з мобiлiзацiйноi пiдготовки мiсцевого значеншl

N

2l0160I

2.

J-

4.

(кгпквкмБ)

210l60
(ктпквк мБ)

2l8220

5.

(ктпквк мБ) (кФквк) ( наймекувшня бюджетноi програмц)

ОбСЯГ бЮДЖеТНИХ ПРИЗНаЧеНЬ / бЮДжетних асигнувань - 34838,00 гривень, у тому числi загального фонду -з4sз8,00 гривень та спецiаJIьного фонлу _ 0,00гривень.

ПiдставИ дlIя виконання бюджетноi програми:Бюджетний кодекс УкраiЪи, Закон УкраiЪи (Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>, РiшенняБориславськоi MicbKoi ради (Про мiський бюджет MicTa Борислu*u 
"u 

2019 piк> вiд 20.12.20l8p. ]\ъ l629, Наказ Мiнфi ну вiл27.О7.20l1 р. JФ945<ПримiрниЙ перелiК результативНих покЕвникiв бюджетних програМ для мiсцевих бюджетiв за видатками, що не врахов}.ються при визначеннi обсяryмiжбюджетних трансфертiв> , Програми з органiзацiТ вiйськового облiку вiйськово-зобов'язаних та призовникiв, призову громадян на строкову вiйськовуслryжбу у Збройнi Сили УкраiЪи та пiдготовки юнакiв до вiйськовоr служби на 2018 - 2О22 роки,
мета бюджетнот програми: Органiзацiя та забезпечення на територiт MicTa Борислава заходiв з питань органiзацiт вiйськового облiку, сприянняорганiзацii призову громадян на строкову вiйськову сrryжбу

завдання бюджетноi програми:

6.

7.

8.

Виконавчий KoMiTeT

Видiлення автомобiльного дJIя перевезення вiйськовозобов'язаних та п

N з/п Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiапьний фонд
у тому числi бюджет

розвитку
Усього

l 2 J 4 5 6

]

Видiлення автомобiльного транспорту для
перевезення вiйськовозобов'язаних та
призовникiв.

34838,0 0,0 0,0 34838,0



q

r

л Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що викокуються у складi бюджетнот програми:
9.

(грн)

Найменування мiсцевоi / регiональноi
програми

Загатrьний фонл Спецiальний фонд Усього

l 2 J 4

Програми з органiзацi'i вiйськового облiку

вiйськово-зобов'язаних та призовни KiB.

призову громадян на строкову вiйськову

службу у Збройнi Сили Укра'rни та пiдготовки

юнакiв до вiйськовоi служби на201,8 ,2022

34838 0 348з8

Усього 34838 0 з4838

10. Результативнi показники бюджgгнот програми:

N з/п Показник
ОдиниIц
вимiру .Щжерело iнформачiТ Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 J 4 5 6 7

1

Видiлення автомобiльного транспорту

перевезення вiйськовозобов'язаних та

призовникiв

для

затрат

витрати на автомобiльний транспорт для

оповiщення призовникiв
грн.

рiшення MicbKoi ради
кПро мiський бюджет
MicTa Борислава на

2019 piк> вiл
20.12.2018р. JЮ 1629

34838 0 з4838

продуtсгу
п 0

кiлькiсть вiйськовозобов'язаних, яким були

наданi послуги по перевезенню
од. звlт 202 0 202

ефективностi х 0 0

витрати на перевезення одного
вiйськовозобов' язаного

грн. розрмунок 224 0 224



\
я Iiсс гi

I Вiдсоток забезпеченостi асигнуваннями до
необхiдного обсяry витрат на перевезенrul уо розрахунок l00 0 100

Кер iвник установи головного розпорядника
бюджетних коштiв

ПОГО.ЩЖЕНО:
Кер iвник ф iнансового оргаrту #уýý
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(iнiцiми та прiзвице)
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Паспорт
бюджетноi програмп мiсцевого бюджеry на 2019 piK

ЗАТВЕРДЖУЮ
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий KoMiTeT

|l Mlcbкol

bkol Mtcbkol
(найменуванш гоЛовного розпорядника коцтiв мiсцевого бюлжеry)

210l60l. (ктпквк мБ)

210160 Виконавчий KoMiTeT2.

J-

4.

5.

6.

(ктпквк мБ)

2|6082 06l0
(ктпквк мБ) (кФквк) (найменування бюиетноi програми)

обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 590000,00 гривень, у тому числi загального фонду -0,00 гривень та спецiапьного фонду -
590000,00 гривень.

Пiдстави для виконання бюджетноi програми: Бюджетний кодекс Украiни, Закон УкраТни кПро мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>, Рiшення
БориславськоТ MicbKoT ради (Про мiський бюджет MicTa Борислава на 2019 piк)) вiд 20.12.2Ol8 р. JФ 1б29, Наказ Мiнфi gу вtд27.0-./.20l1 р. Ne 945 <Про
затвердження примiрного перелiку результативних показникiв бюджетних програм для мiсцевих бюджетiв за видатками, що не враховуються при
визначеннi обсягу мiжбюджетних трансфертiв>

ЦiЛi ДеРЖавноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноi програми

мета бюджетноi програми: Забезпечення житлом окремих категорiй населення
Завдання бюджетноТ програми:

(найменуванм вiдповiдшьного викокавrц)

придбання житла Для окремих категорiй населеннJI вiдповiдно до законодавства

6.
,7.

N з/п
Забезпеченця житлом дiтей-сирiт.1

забезпечення житлом дiтей позбавлених батькiвського пiюryвання, та осiб з ix числа

8. Напрями використання бюджетних коштiв:

N з/п Напрями вицористання бюджетних коштiв Загальний фонд спецiальний фонд у тому числi бюджет Усього
1 2 J 4 5 6

1

Забезпечення житлом лiтей-сирiт, лiтей
позбавлених батькiвського пiклування, та осiб
з ix числа

0,0 590000,0 590000,0 590000,0

Усього 0.0 590000,0 590000,0 590000,0

N з/п
1

?_



л Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у складi бюджетнот програми:
9.

(грн)

Найменування мiсцевоТ / регiональноi
програми

Зага_лrьний фонд Спецiа,rьний фонд Усього

1 2 J 4

Програма кЗабезпечення житлом дiтей-сирiт,

дiтей, позбавлених батькiвського пiклування.

та осiб з ix числа у м.Бориславi та

смт.Схiдниця на 20l9-202l роки>

0 590000 590000

Усього 0 590000 590000

10. Результативнi показники бюджетноi програми:

N з/п Показник
Одиниrц
вимiру .Щжерело iнформачiТ Загаrrьний фонл Спецiапьний фонд Усього

l 2 J 4 5 6 7

l
Забезпечення житлом лiтей-сирiт, дiтей
позбавлених батькiвського пiклування, та осiб

з ix чиспа

затрат

Обсяг видаткiв на спiв фiнансування
придбання житла для пiтей-сирiт, дiтей,
позбавлених батькiвського пiклування . та

осiб з Тх числа

грн.

Рiшення
БориславськоТ MicbKoT

ради <Про мiський
бюджет м.Борислава

на 2019 piK>

590000 590000

продуt(тУ
0 0

Кiлькiсть квартир, якl плаЕуються

придбати
од.

Програма
<забезпечення житлом

дiтей-сирiт, лiтей,
позбавлених
батькiвського

|пiклування, та осiб з ii
l*".nu у м.Бориславi та

lсмт.Схiдниця на 20l6-

|20l8 po*"u

r

t

0



l

Площа житла, яку плацуеться придбати кв.м

Програма
<забезпечення житлом
лiтей-сирiт. лiтей,
позбавлених
батькiвського
пiклування, та осiб з ix
числа у м.Бориславi та
смт.Схiдниця на 20l6-
2018 роки>

з7,7 з7,7

ефекгивностi х 0 0
Lереднl витрати на спlв
фiнансування придбання однiеТ квартири грн. розрахунок 0 295000 295000

Середня розр€жункова BapTicTb придбання 1

кв.м- житла в м.Бориславi грн.

Програма
<забезпечення житлом
дiтей-сирiт, дiтей.
позбавлених
батькiвського
пiклування, та осiб з iX
числа у м.Бориславi та
смт.Схiдниця на 2016-
2018 роки>

1 5650 l5650

Керiвник установи головного розпорядника
бюддетних коштiв

ПОГОДЖЕНО:
Керiвник фiнансового органу

ц

[,Р.Яворський
(iнiцiши та прiзвище)

Ю.I.Петрiв
(iнiцiши та прiзвище)



a



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Паспорт
бюджетноI програми мiсцевого бюджеry на 2019 piK

2l0160
(ктпквк мБ)

2l0160
(найменуванш головного розпорядника)

Виконавчий KoMiTeT Il Mlcbкol
(ктпквк мБ) (найменуванш вiдповiдшьного виконавця)

218l l0 0320 заходи iз запобiгання та лiквiдацii надзвичайних iй та наслiдкiв стихiйного лиха
(ктпквк мБ) (кФквк) (найменування бю,чrrетно'f програми)

Обсяг бюдЖетних призначень / бюдЖетних асигнУвань - l40573,00 гривень, у томУ числi загальНого фондУ -l4057з,00 гривень та спецiального фонду -
0,00 гривень.

ПiДСТаВИ Для ВИкОнання бюДжетноi програми: Бюджетний кодекс Украiни, Закон Украiни <Про мiсцеве самоврядування в УкраiЪi>, Рiшення
БориславськоТ MicbKoi ради <Про мiський бюджет MicTa Борислава на 2019 piк) вiд 20.12.20l8p.Ns 1629, Наказ Мiнфi ну вtд27.07.20l l р. Ne945
<Примiрний перелiк результативних показникiв бюджетних програм для мiсцевих бюджетiв за видатками, що не враховуються при визначеннi обсягумiжбюджетнихтрансфертiв>,ПостановаКМУвiд30.09.20l5р.Nе775кПрозатверлження порядкуствореннятавикористанняматерiапьнихрезервiвдля
запобiгання i лiквiдацiТ надзвичайних ситуацiй >

цлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджgтноi програми

N з/п Щiль державноi полiтики

l
Пoпepeдження,зaпoбiгaннятaлiквiдaцiянaдзвичaйниxсrгyацi
та смт. Схiдниця

мета бюджетноi програми: Запобiгання та лiквiдацiя
м.Бориславi та смт. Схiдниця

Завдання бюджетноf програми :

надзвичайних сиryацiй техногенного i природного характеру та забезпеченЕя похежнот безпеки

2.

J.

4.

5.

6.

7.

8.

l
2

J

9.
Напрями використання бюджетних коштiв:
(грн)

Виконавчий коtцiтет Бориславськоi MicbKoi
(наймекувакш гоЛовного розпорядШка коштiв мiсцевог" бrдж"цD

l t. /1. lсл' N, Jаf у



N з/п Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонл Спецiальний фонд
у тому числi бюджет

Dозвитку
Усього

l z J 4 5 6

1

Створення резерву пацивно-мастильних
MaTepia,riB для заtrобiгання та лiквiдацir

на-lзвичайних ситуаuiй техногенного i

ппиполного хаDактеDч та iх наслi.rкiв

|264\5,0 0,0 0,0 126415,0

2
Придбання пристрою видачi повiдомлень ПВП
04

4l58,0 0 0 4158,0

J Встановлення та обслуговування прикладного

програмного забезпечення "Автомтизована

система оповiщення "Набат-ВО"

l0000,0 0,0 0,0 10000,0

140573,0 0 0 l4057з,0

10.
ГЪр"rt- лrt"ц""r- / регiональних програм, що виконуються у скJlадi бюджqгноТ програми:

(гр")

1 1. Результативнi показники бюджgгноi програми:

Найменування мiсцевоТ / регiональноi
програми

Загальний фонл Спецiальний фонд Усього

l 2 J 4

Програма попереджен ня надзвичайних

сиryашiй та забезпечення пожежно[ безпеки м.

Бориславi та смт. Схiдницi на 2016-2020 ро",

|405,7з 0 |405,1з

Спецiальций фонд

резерву пшIивно-мастильних
матерiалiв для запобiгання та .,Ilквlдацli

чайних сиryаuiй техногенного i
природного хараюеру та ix наслtдкtв

N з/п Показник
Одиниця
вимiру .Щжерело iнформацii Загальний фонд Усього

l z з 4 5 6 7

1

}атрат



д

необхiдна кiлькiсть пzulива для створення

матерiа,,lьного резерву
л.

Рiшення MicbKoi рали
<Про затвердження
програми попередження
надзвичайних ситуацiй
та забезпечення

пожежноi безпеки м.

Борислава та
lсмт.Схiдницi" вiд
I

| 
28сiчня 20 l броку.

45,70 4570

продукry 0 0

фактично створений резерв матерlаJIьного

резерву палива
л.

Рiшення Бориславсько[
MicbKoi рали <Про

мiський бюджет MicTa

Борислава на 2019 piK>

вiд 20.12.2018p. }Ф 1629

45,70 4570

ефективностi х 0 0

фактично забезпеченостi резервом паливно-
мастильними матерiалами до необхiдноi
кiлькостi

о/о Розрахунок l00 0 100

2
Придбання пристрою видачi повiдомлень ПВП
04

затрат

витрати на придбання пристрою видачi
повiдомлень ПВП-04

грн. PaxvHoK 41 58 0 41 58

продукту
системи оповiщення пристроем видачi

повiдомлень ПВП-04
од. програN{а 1 0 1

ефективностi

Забезпеченiсть асигнуваннями % розрzжунок l00 0 100

3
Вgгановлення та обсJryговуваннJI прикJIаднqго

прогрчlп,tного забезпечення "Автомтизована
система оповiщення "Набат-ВО"

0 0

затрат 0 0

Витрати на встановлення та обслуговування
прикладного програмного забезпечення
"Автомтизована система оповiщення "Набат-
во"

грн. PaxvHoK 10000 0 l0000



кiлькiсть одиниць прикладного
забезпечення необхiдних лJtя встановлення

nl

(iнiцiши та прiзвище)

Керiвник установи головного розпорядника
бюджетних коштiв

ПОГО!ЖЕНО:
Керiвник фiнансового органу ffiýýý/
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3абезпеченiсть асигнуваннями о/о
розрахунок l00 0 l00
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