
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюлжету на 2020 piK

l' 0210180 
:=_-:-=:__-_-__ Виконавчцй коrДgд9р.9rавськот MicbKoT ради 22400792

2' 0210180 
:=_-= 

--i_-.- 
Впконавчий комiтgДg_рлц{авськоi мiськоi ради 22400792;ййi

0210180
(код Програмноi 0асифlкаUii вилагкiв m кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

n Обсягбюджетнихпризначень/бюджетних
+-

гривень.
50000,00 гривень, у тому числi загального фонду -50000,00 гривень та спецiального фонду - 0,00

0133
(код Типовоi
програмЕоi

асигнувань -

Iнша дiяльнiсть 02
(код бюдж*у)

5.

6.

ПiДСТаВИ ДЛЯ ВИКОНаННЯ бЮДЖеТНОi ПРОГРаМи: Бюджетний кодекс УкраiЪи, Закон украiъи <про мiсцеве самоврядування в украiъi),рiшенняБориславсьКоi MicbKoi раДи <ПрО мiський бюджет MicTa БорислаruriZОZО pio вiд 20.12.2ll9p.Ns 2208, Наказ Мiнфiну вй29.О9.2О|2р. NэlOЗ5 <IIровнесення змiн до Типового перелiку бюджетних програм та результативних показникiв ik виконання для мiсцевих бюджетiв

цiлi державнот полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетнот програми

мета бюджетноi програми: реалiзацiя соцiально-економiчного.

завдання бюджетнот програми:

культурного розвитку вiдповiдноi територii, iнших мiсцевих програм.

Напрями використання бюджетних коштiв:
(грн)

7

8

I_{iль державноi полiтики

N з/п Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiальний фонд Усього
1 2 J 4 6

l
Надання дозволу на створення органу
самоорганiзацiТ населення квартfulьного
коrtiтету "Губичi" в пt.Бориславi

50000,0 0"0 50000,0

Усього 50000,0 0,0 50000,0



10
Перелiк мiсцевих / регiонапьних програм, що виконуються у скJIадi бюджетноi програми:

(грн)

Йайменування мiсцевоТ / регiонапьноi

Програма спрIIJIнIц створенню i дiяльностi

iB самоорганiзацii населення м.Борислава

l 1 Результативнi показники бюджетноi програми:

.Щжерело iнформаuii Загальний фонд Спечiальний фонл Усього
N з/п Показник

Одиниця
вимiру

J 4 5 6 1
l

1

Надання дозволу на створеннJI органу

самоорганiзачii населення квартального

Рiшення MicbKoi ради
<<Надання дозволу на

створення органу

самоорганiзацii
населення

квартального
комiтету "Губичi" в

м.БориславiЬ

}атрат

50000 50000Обсяг передбачених асигнувань для

створення органу самоорганiзачii

населення в 2020 poui

грн.

0 0
продукry

грн.
l

Протокол зборiв 1 0Кiлькiсть створених органiв

самоорганiзацii населення

9_

0

0

50000
ефекгивностi
Середня BapTicTb видаткlв для cTвopeн}ul

0дного квартаqьного KoMiTeTy у 2020 роцi
грн. розрllх}нок 50000

х



Вiдсоток забезпеченостi асигнуваннями до
необ4iлного обсягу членських BHecKiB

#чý
;",/ lhllll \

Керiвник усташови - головного
розпорядника бюджетЕих коштiв /
засryпцик керЬпика установи

ПОГО!ЖЕНО:

Назва мiсцевого фiнансового органу
Керiвник мiсцевого фiнансового органу /

Дата погод*еЕня

м. п.

!ц/



а|

,tB

Z.

,i

]



зАтвЕрдк54о
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий KoMiTeT БориславськоТ MicbKoT рали

n"o
/€,о/. Jolo xn € -,6
наказ /

Паспорт
бюджетноТ програми мiсцевого бюджетry на 2020 piK210lб0

210160

Виконавчий KoMiTeT Mlcbкol 22400792
(код за €ДРПОУ)

(*or noo.ou
Виконавчий KoMiTeT Бориславськоi MicbKoi ради 22400792

(найменування 
"iдповйЙiЙго виконавця)

(кол за е!РПОУ)

3.

4.

5.

6.

N з/п

Мета бюджетноТ програми:7.

8.

rvдw l4 UIUлrкt, l HUl llрограми: Uрганlзацiйне, iнформати
KoMiTeTy у сферi мiсцевого самоврядування
Завдання бюджетноТ програми:



Напрями використання бюджетних коштiв:

10.Перелiкмiсцевих/регiональнихпроГраМ,ЩоВикон)iютЬсяУскладiбюДжетноiПрограМи:
(грн)

Результативнi показники бюджетноТ програми:

14811525,0371000,0|4440525,0
Здiйснення виконавчими органами MicbKoi

ради наданих законодавством повноважень у

i мiсцевого самоврядування 148l1525,0371000,0

Спецiальний фондН"й"*у*r* мiсцевоТ / регiональноТ

Спецiальний фонд Усього
Показник

Одиниця
вимiру

Щдерело iнформачiТ Загальний фонд
N з/п

6 7
J 4 5

i z

Здiйснення виконавчими органами Mlcbкol

ради наданих законодавством

повноважень у сферi мiсцевого
л а iiлрпq пvRя ння

0 64

Ki пькiсть штатнLD( одиницЬ од. Штатний розпис 64

Штатний розпис 4 0
пчжба ч справах дiтей од.

0 0

продукту

Завдання
N з/п

1

4



кiлькiсть отриманих листiв,звернень,заrI
скарг од.

База даних <Гl

послчг)) та журнал т6642 0 |6642
кiлькiсть пiдготовленlж проекгiв нормативно-
правовIr( aKTiB MicbKoT ради та виконzlвчого
KoMiTeTy MicbKoT ради

од. журнали ресстрацi |225 0 l225
Кiлькiсть прийнятих нормативно-правових
aKTiB MicbKoT ради та виконавчого KoMiTeTy
MicbKoT ради

од журнали реестрацi |225

зI

0 l225

Кiлькiсгь проведених сесiй MicbKoT ради од .Щанi управлiнського
облiку 0 зl

кiлькiсть проведених засiдань виконавчого
KoMiTeTy мiськоi ради од laHi управлiнського

облiку з2 0 32
Кiлькiсть проведенш( нарад з керiвниками
вiмiлiв та управлiнь MicbKoi ради

од laHi управлiнського
облiку 51 0

0

5l
Кiлькiсть проведених нарад з керiвниками
комунzrльних пiдприсмств од Щанi управлiнського

облiку 51 51
Кiлькiсть проведених '.прямl.D{ лiнiй''
керiвниками MicbKoi ради та виконulвчого
KoMiTeTy

од Щанi управлiнського
облiку 9 0 9

Кiлькiсть проведенш( особистих прийомiв
громадян керiвниками MicbKoi ради та
виконавчого KoMiTery

од [aHi управлiнського
облiкч 47 0 47

540
Кiлькiсть справ переданих до мiського apxiBy од Данi управлйБЙБ

облiкч 540 0

кiлькiсть проведених заходiв оборонно-
мобiлiзацiйноТ роботи од .Щанi управлiнського

облiку 5 0 5

Кiлькiсть проведених заходiв з цивiльногс
зчlхисту од laHi управлiнського

облiку ,:

15

0 2|
Кiлькiсть проведених заходiв з охорони
довкiлля од laHi управлiнського

облiку 0 15
кiлькiсть проведених koHkypciB на визначеннrI
перевiзникiв на мiських автобусних
маршрутах та Taкci

од. laHi управлiнського
облiку 3 0 з



\lJlbKlUtt' УrulаЛtrr:rИх лUrUбUрrб rrPU llanuBy

ласть замовника у cTBopeHHi i розвитку

iнженерно-транспортноТ та соцiальноi
од.

laHi управлiнського
облiку

4 0 4

19 0 19
Кiлькiсть розроблених реryляторних aKTiB од.

Щанi управлiнського
облiку

|94 |94Кiлькiсть проведених обстежень суб'ектiв

пiдприсмницькот дiяльностi щодо легалiзацii

виIIлати заробiтноi шtати

од.
,Щанi управлiнського

облiку

0 2
Кiлькiсть поданих позовних зшIв у судов

iнстанцii
од.

.Щанi управлiнського
облiку

2

0 5зКiлькiсть справ що супроводжуються в

судових iнстанцiях
од.

Щанi управлiнського
облiку

5з

4 0 4кiлькiсть iнспекцiйних вiдвiдувань

iнспекторами працi
од.

[aHi управлiнського
облiку

0 720
Кiлькiсть опрацьованID( вiдомосгей в

[ержавному реесгрi виборuiв та сформованш<

наказiв на внесення даних AITC .Щержавного

реесгру виборцiв

од.
laHi управлiнського

облiку
720

1640 0 1640
Кiлькiсгь здiйсненого iнформачiйного

забезпеченrrя та вiдеотрансляцiй про

дiяльнiсгь MicbKoi ради та виконавчого

KoMiTeTy на офiцiйному сайтi та в соцмережi

фейсбук, мережi ютуб

од.
.Щанi управлiнського

облiку

50 0 50
Кiлькigгь опрацованих та поданих на конкрс

проектiв, мiкропроектiв, програIvIм

мiжнародно технiчноi допомоги та

мiжнародного спiвробiтнц!ц!1_
од.

.Щанi управлiнського
облiку

4з48 0 4з48Сума залучених iнвестицiй в результатt

перемоги проектiв, мiкропроектiв, программ

мiжнародно - технiчноi допомоги та

мiжнародного спiвробiтн1II9з_
тис.грн.

laHi управлiнського
облiку

0



витрати на },тримання однi€т штатнот одиницi розрахунок

Керiвник установи - головного
розпорядника бюджетних коштiв /
заступник керiвника установп

ПОГОРКЕНО:

Назва мiсцевого фiнансового органу
Керiвник мiсцевого фiнансового органу /
заступник керiвника мiсцевого фiнансового
органу

I.P. Явопський
(iнiцiали та прiзr"rЪ) 

-.........-

Ю.I.Петрiв
(iнiцiали та прiзвице)

!ата погодженн " [lм_п. l
ьN,d

бэ|* 4f
.t q1
rl



tс.

}

r,
a

l

a,



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

.tе, аi^i\Й'"*""r"}
Паспорт /

бюджетноТ програми мiсцевого бюджету на 2020 piK

0218410 Виконавчий KoMiTeT вськоТ MicbKoT
( найменуванш .onouro.o ро-ЪрrйБiiБiББББ

0218410

22400792

0218410

Викопавчий KoMiTeT
{ Наименvвання вiдповifмьноt о sиконавця,/

ькоi MicbKoT

(код за СДРПОУ)

22100792

0830
(кол Програмноi ш вtrдаткiв та кредиryвання (код Типовоi

Фiнансова п засобiв масовот

(код за СДПОУ)

02
(код бюджсгу)

- 961б00,00 гривень, у тому числi загального фонду -gOtOO0,00 гривень'та спецiального фоriлу

5.

6.

4. обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань" 0,00 гривень.

Пйстави для виконаннJI бюджетноi програми: Бюджетний кодекс УкраrЪи, Закон Украiни (Про мiсцеве саN4оврядування в УкраiЪi), РiшенняБориславськоiмiськоiради(ПромiськийбюджsтмiстаБорисла"urчZOZO.рi*>вiд2ь.2.2019р.}Ф2208,НаказМiнфiну 
вiд2.7.07.2ОlLр.Лэ945

;ЖJff;ХХlЪТ.Ёffi:'ИВНИХ 
ПОКаЗНИКiВ бЮДЖеТН"* npo,-punn для мiсцевих бюджетiв.u 

"*urn*r, що не враховуються при визначеннi обсяry

I-{iлi лержавноi полiтики, надосягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноii програми

7.
мета бюджетноi програ,п,tи: Забезпечення iнформування громади щодо дiяльностi мiсцевих органiв влади через сприяншI дiяльностi друкованих засобiвMacoBoi iнформаuii. ГIiлтрримка дiяльнотi 

"о""о.о 
засобу MacoBof iнформацii.

Завдання бюджетноi програI\4и :

g. Напрями використання бюджетних коштiв:
(грн)

8.

Цiль державноi полiтики
покраlцgнн9 поiнформованостi населення MicTa_

Напрями використаннJI бюджgгних коштiв



9.

10. Результативнi показники бюджетноiпрограми:

Програма розвитку iнформачiйного простору

м.Борислава КП Радiоредакцiя <Слово>

Зага.rьний фонд Спешiальний фонл Усього
Показник

одиниця
вимiру

flжерело iнформачii
N зiп

6 1
3 4 5

1
L

Пiдтримка дiяльностi радiомовлення та

виконання угод шодо висвiтлення

iнформачii про лiяльнiсть мiсцевих

ппгянiп влали засобами радiомовлення

l

План фiнансово-
господарськоi

дiяльяостi

l088162 0 l088l62

Обсяг витрат
грн.

96l600 0 96l600

Обсяг ф iHaHcoBoi ццf!хухg__.-
Рiшення Mrcbкol ради l

Лiцензiя l 0
од.

1к P4l1
од. Лiцензiя 1 0

0

0пlо од. Лiцензй 0

208
Год. ПirreHqi 208 0

обсqг папiомовлення 8760 0 8760
Год. Лiцензiя

1vl-Pa/lrU
х

розрахунок

ефекгивностi
52з2 0 52з2

Серелнi видатки на одиницю радiо грн./гол

0 124
грнл/гол розрах}нок |24

Серелнi видатки на одиницю FМ-ралiо

0 462з
грн./гол розрахунок 462з

в т.ч. серелнi видатки на одиницю радlо за

пахчнок фiнансовоi пiдfрццдц .-

Перелiкмiсцевих/регiональнихпроГраМ,ЩоВиконУютьсяУскладiбюджетноiпрограМи:

грн.

Кiпькiсть FМ-радiо 1



a,
в т.ч. середнi видатки на одиницю FМ-
радiо за рахунок фiнансовоi пiдтримки

грн./гол розрахунок 110 0 ll0
якостr х
Темп зростання видаткiв на одиницю

радiомовлення порiвняно з попереднiм
r)oKoM

о/о Розрахунок 20% 0 20%

Темп зростання обсяry радiо порiвняно з

попереднiм роком
уо Лiцензiя

^

0 l

Керiвник установи - головного

розпорядника бюджетних коштiв /

ПОГОDКЕНО:

Нщва мiсцевого фiнансовою органу
Керiвник мiсцевого фiнансового оргаку /

\]cbKoi -7а^\

,,/ ъ- .,/\тО

.9

ч-) I.P.

.4
!Ч Ё"Lryкжi,

g
6aa,

(iнiчiши та

ю.I
, (t*й*

прiзвище)

,eTpiB
прiзвище)

ll
Датд логоджеяяя

м. п.
у_
.о



l

фi



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорялчий документ

MlcbKol

Паспорт
бюджетноiпрограми мiсцевого бюллсету на 2020 piK

0218220

0218220

22400792

0218220

Виконавiий *ойir.,
(яайлtеrцванпя вiдпй;*;-.r"""ф

MicbKoT

(код за еДРПОУ)

22400792
(код за еДРПОУ)

(код
0380 Заходи та з rrобiлiзацiйноi пiдготовки мiсцевого значеннямасифiкацii видаткiв та крелиryивня (код Тиловоi (код Функцiонаьноi

4. ;;;;; ;"'*"-;ff ; #;., J,"T". 
"' 
-," ý ЖТгривень-гривень- фон,ггу - 0,00

5.

пiдстави Для Виконання бюджетноI Програми:Бюджетний кодекс украiъи, закон украiъи (про мiсцеве самоврядtуванЕя в украiъi>,рiшенняБориславськоf мiськоiради(ПромiськийбюджетмiстаБорислu"uruZOZOрiовiд 
iо.lz.zоtэр.лъ2208,НаказМiнфiну вiд27.07.2011 р.JФ945<ПримiрниЙ перелiК результативНих показникi" бюджетниХ програМ для мiсцевиХ бюджетiВ за видатками, що не вр€lховуються при визначеннi обсяryМiЖбЮДЖеТНИХ ТРаНСфеРТiВ> , ПРОГРаМИ З ОРГаНiЗацii вiйськового оОлiку вiйськово-зобов,язаних та призовникiв, призову громадян на q'po*oBy вiйськовуслужбу у Збройнi Сили Украiни та пiдготовки юнакiв до вiйськовоi слryжби на 20 1 8 - 2О22 роки.

ЖЖ:ffi;Шroffi:ilН:lЫ}:ffiТ#;ТеРИТОрii MicTa Борислава заходiв з питань органiзацii вiйськового облiку, сприJlнн,I

завдання бюджетноi програми:

6.

7.

Напрями використаннrI бюджетних коштiв:
(.рн)

N з/п Напрями використ:лншI бюджgгних коштiв Загальний фонд Спецiа;rьний фонд Усього
l ,2

4 6

l
Видiлення а"rоЙобБiБ.о транспорту для
перевезення вiйськовозобов'язаних та
призовникiв.

48018,0 0,0 480l8,0

Видiлення автомобiльного везеннrI вiйськовозобов'язаних rч nprroo*iв

виконавчий
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Вiдсоток забезпеченостi асигrтуваннями до
Ееобхйного обсягч витрат на пеDевезеннJI

о/ розржунок 0 100

Керiвник установи - головного

розпорядника бюджетних коштiв /
заступник керiвпика установи
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Ю.I.Пегрiв\ifil
Назва мiсцевого фiнансового органу

Керiвник мiсцевого фiнансового оргаку /

заступник керiвника мiсцевого фiнансового
органу

Дата погошення

м. п.

(iнiчiши та прiзвище)





ЗАТВЕРДКЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий K,oMjTeT Бориславськоi MicbKoi ради

_ (HafoleryBffi rcловн!rc розпорц*а KomiB мiсцшо бюиеry) 

-

/6.ое to;o N" f.i
/

Паспорт
бюлжетноТ програми мiсцевого бюдя(еry на 2020 piк

o2l7622
кrасифiкацii виfаткiв п креlm,ванш мiсцевого бюцб)

Виконавчий KoMiTeT
( н]й}rсm ваню BjJпoвife,ono.o ви*опаuй)

MlcbKol 22400792
(код за €.ЩРПОУ)

4.

0217622 О470 ррqпirоlliс i,очл,i_ D _п_.,_i *,_..л_

обсяг бюджетних призначень / бюдл<етних асигнувань - 50000,0; грr"ень, у тому числi загального фонду -50000,0О .р"rо, * 
"пецiального фонлу - 0,00

гривонь.

Пiдgгави дlIя виконання бюджgгноТ прогр:lми: Бюдкgтний кодекс Украiни, Закон Украiни <Про мiсцеве самоврядуванюI в Украiнi>>,Рiшення
БориславськоiмiськоiL ралИ<ПромiськийбюдкетмiстаБориславана2020рiкDвiл20.12.2019р.Ns2208,НаказМiнфiну вiдzl.о.l.zоtlр.Nч945
<примiрний перелiк результативнллх покrвникiв бюдкетних програм для мiсцевих бюркsтiв за видажами, що не вр:жовуються при визначеннi обсяryмiжбюдкетних тансфертiв>

6. Цiлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюдкетноi програми

N з/п I_{iль державноТ полiтики

i Забезпечення системного пiд(оду до розвитку тури3му, пiдвищення т}ристичноi привабливостi i розви:гку ryристичноi iнфраструкгlри мiсга.

Мета бюдrкетноi програми: Забезпечення стмою розвитку туристичноi галрi, пiдвищення iT частки в покlвникilх економiчного розвrгку MicT4
збiльшення частки в'iЗного т}ризму, покращеннJl iмiлку м.Борислава на ринку туристичних послуг.
Завдання бюдкетноi програми:

Напрями використання бюджетних коштiв:
(грн)

7.

8.

обмiн досвiдом у сферi ryризму та рекреачii та прийопr делегацiй

N з/п Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спечiальний фонл Усього
a

l 2 э 4 6

l Мiжнаролний обмiн досвiдом у сферi ryризму
га peKpeauii та прийом делегацiй

50000,0 0,0 50000,0

50000,0 0 50000_0

KoMlTeT
головного розпорядника



10
перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у склалi бюджетноi програми

(грн)

1 l. Результативнi покiLзники бюдкетноi програми:

Керiвник установш - головного

розпорядпика бюджетних коштiв /

заступншк керiвника установи

ПОГОДХЕНО:

Назва мiсцевого фiнансового органу

Керiвник мiсцевого фiнансового органу /

заступник керiвника мiсцевого фiнансового
органу

Дата погощешня

м- п-

Найменування мiсцевоii / регiональноi
програми

Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 з 4

50000 0 50000

ня системного пlдходу до

ryристичноi привабливостi i розвитку
iнфраотрукryри MicTa.

шення Бориславськоi
bKoi рали <Про

iський бюджет MicTa

Борислава на 2020 piK>

вiл 20. l2.20 l 9р. JФ 2208

видаткiв передбачених на розвиток

за\оди на проведення одного проекту

*,jод-frоОJ
ýrrlKl'_

у
60



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий KoMiTeT Бориславськоi MicbKoi ради

(найменувшпя головЕого розпорцника "о..i" ri"ц""оrо бБщф1 

-

/6, о4 лою N" ý^у--7-

Паспорт
бюджетноТпрограми мiсцевого бюджету на 2020 piK

0217680
(кол Прогрыноi масифiкацii видаткiв та кредиryваннс мlсчевого бюжеry)

0217б80

Виконавчий KoMiTeT
(найuенування головного розлорядника кош гiв мiсцевого

MlcbKot 22400792
(кодза€.ЩПОУ)

22400792(код Прогршноi Масифiкшii вилаткiВ та кредиryвання мiсuевого бюиец,)

0217680

Виконавчий KoMiTeT БориславськоТ MicbкoT
(яайменування вiдловiдаьного виконавш) (кол за €!РПОУ)

0490 tlленськi внески до
(кол Прогршноi масифiкщii вишкiв та кредитування(код llрогршноi масифiкацli видакiв та кредитування (код Типовоi (*ол ф"пцiопш"rоi

Обсяг бюдЖетних призначень / бюджетних асигнуВань - 30000,00 гривень, у тому

мrсцевого
(найменування бющтноi прогрши згiдно з Типовою прогршною

02
(кол бюшоу)

4.

5.

гривень.
числi загального фонду -з0000,00 гривень та спецiального фонду - 0,00

ПiдставИ для виконанНя бюджетноТ програми: Бюджетний кодекс УкраiЪи, Закон УкраТни (Про мiсцеве самоврядування в УкраТнi>,Рiшення
БориславськоiмiськоТрали<ПромiськийбюджетмiстаБориславана2020рiовiд 2О.12.2019р.Л92208,НаказМiнфiнувil29.09.2012р.Nчl035<Про
внесення змiн до Типового перелiку бюджетних програм та результативних показникiв iх виконання для мiсцевих бюджетiв

I-{iлi лержавНоТ полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноi програми

мета бюджетноi програми: Членство в Асоцiацii MicT Укратни та обласнiй асоцiацiт мiсцевих рад (ради Львiвщини> з метою спiвпрацi та розширеннязв'язкiв мiж мiстами на фунтi економiчного спiвробiтництва, захист законних прав та iHTepeciB членiв дсоцiацiт в органах влади та управлiння,
Завдання бюджетноТ програми :

Напрями використання бюджетних коштiв:
(грн)

6.

Спiвпраця та розширення зв'язкiВ мiж мiстами на грунтi економiчного спiвробiтництва, захист законних прав та iHTepeciB членiв ДсоцiацiТ в органах
влади та управлiння, вза€модiЯ з владнимИ структурами i громадськими об'сднаннями для досягнення соцiально-економiчного розвитку MicTa.

N з/п
1

2

N з/п Щiль державноf полiтики

1

7

8



N з/п Напрями використання бюджетних коштiв Загапьний фон; Спечiальний фонл Усього

1 2 J 4 6

l Сплата членських BHecKiB до Асоцiацii MicT

Украiни, "еврорегiон Карпати" тадо обласноi
асоцiацir мiсцевих рад (Ради Львiвщини>

з0000,0 0,0 30000,0

Усього з0000.0 0,0 з0000,0

1 1 Результативнi показники бюджетноi програми:

Найменування мiсцевоi / регiональноТ
програми

Загшrьний фонл Спецiа.lIьний фонл Усього

1 2 J 4

Програма соцiально-економiчного та

культурного розвитку м. Борислава
30000 0 30000

Усього з0000 0 з0000

N з/п Показник
Одиниця
вимiру ,Щжерело iнформачiТ Загальний фонл Спецiальний фонд Усього

1 2 J 4 5 6 7

1

Сплата членських BHecKiB до АсоцiацiТ
MicT УкраТни, "Сврорегiон Карпати" та до
обласноТ асоцiацii мiсцевих рад (Ради

львiвtllини>
}атрат

Обсяг членських BHecKiB, необхiдних до

сплати в 2020 роцi
грн-

рiшення загальних
зборiв Асоцiацii

30000 0 з0000

продукry 0 0

Обсяг видаткiв , передбачених в MicbKoMy

бюджетi для сплати членських BHecKiB
грн.

Рiшення MicbKoi ради
<Про мiський бюджет
м.Борислава на2020

piK)

30000 0 30000

ефекгивностi х 0 0

Середня BapTicTb членських BHecKiB у 2020

оошi
грн. розрахунок 30000 0 30000



Керiвник установи - головного
розпоряlIника бюджетних коцггiв /

Назва мiсцевого фiнансового органу
Керiвник мiсцевого фiнансового органу /

Дата погодженЕя

м_п_

ii*Tlj
(iнiчiми та прiзвиче)

-ф
\/
,/"



1



{
{
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий KoMiTeT Бориславськоi MicbKoi ради

(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджету)

Паспорт
бюджетноiпрограми мiсцевого бюджету на 2020 piK

(код Протамноi
218l10

вщаткiв та кредитумния мiсцевого бюджеry)

218110

Виконавчий KoMiTeT MlcbKol
(наймекуванш головного розпорядниrв коrrrгiв мiсцевого

Викопавчпй KoMiTeT Бориславськоi MicbKoi радrr

22400792
(кол за €,ЩПОУ)

22400792

0з20f.

(кол Програмяоi шасифiкацii видаткiв та кредиryмняя мiсчевого бюяжеry) (наймеqвнш вiаповйшьвою виконавщ)

Заходп iз запобiганпя та лiквiдацГi надзвпчайних ситуацiй та насгriдкiв
стшхiйного лпха

(коди€ДПОУ)

022181 10
(код ПроФамноi шасифiкацii вщаткiв та кредrryиння (код Типовоi (код Функцiонщьноi цасифiкацii (найменування бюлжетвоi програми згiдно з Типовою програмною (кол бюлж*у)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 169706,00 гривень, у тому числi загального фонду -169706,00 гривень та спецi€lJIьного фонду -

0,00 гривень.

Пiдстави для виконання бюджетноТ програми: Бюджетний кодекс Украihи, Закон УкраiЪи (Про мiсцеве самоврядування в УкраiЪi), Рiшення
Бориславськоi MicbKoT ради <Про мiський бюджет MicTa Борислава на2020 piк> вiд 20.12.20l9p. ЛЪ 2208, Наказ Мiнфiну вй27.07.20l 1 р. JФ945
<Примiрний перелiк результативних показникiв бюджетних програм для мiсцевих бюджетiв за видатками, що не враховуються при визначеннi обсягу
мiжбюджетних трансфертiв> , Постанова КМУ вiд З0.09.20l5р. JФ775 (Про затвердження порядку створення та використання матерiiцьних резервiв для
запобiгання i лiквiдацif надзвичайних ситуацiй >

l_{iлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноТ програми

N з/п I {iль лержавноТ полiтики

l
Попередження, запобiгання та лiквiдацiя надзвичайних ситуацiй техногенного i приролного характеру та забезпечення пожежноi безпеки м.Бориславi
та смт. Схiдниця

Мета бюджетноi програNrи: Запобiгання та лiквiдацiя надзвичайних ситуацiй техногенного i природного характеру та забезпечення пожежноi безпеки
м.Бориславi та смт. Схiдниця

Завдання бюджетноi програми :

1 Створення резерву паливно-мастильних MaтepiaJtiB для запобiгання та лiквiдацii надзвичайних ситуацiй техногенного i природного харакгеDу та Iх
2 Обслуговування прикпадЕого прогрzlп,lного забезпечення "Автомтизована система оповiщення "Набат-ВО"

Напрями використання бюджетних коштiв:
(грн)

4.

5.

6.

7.

8.

9.



(
N з/п Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 J 4 6

l

Створення резерву пit,lивно-мастильних
иатерiалiв для запобiгання та лiквiдацiТ
надзвичайних ситl,ачiй техногенного i

lриродного характеру та iх наслiдкiв

l59l06,0 0,0 l 591 06,0

2 Встановлення та обслуговуван}я прикlrадного
програмного забезпечення "АвтошIтизована

система оповiщення "Набат-Во"

l0600,0 0,0 l0600,0

l69706,0 0 l 69706.0

10.
Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що викон},ються у скJIадi бюджетноi програми:

(грн)

1 l. Результативнi показники бюджетноТ програми:

Найменування мiсцевоТ / регiональноi
програми

Зага,чьний фонд Спецiальний фонл Усього

l 2 J 4

Програп,rа попередження надзвичайних
ситуацlй та забезпечення пожежноТ безпеки м.
Бориславi та смт. Схiдницi на 20l6-2020 роки

|69706 0 |69706

N з/п Показник
Одиниця
вимiру !жерело iнформацii Загальний фонд Спецiа.лrьний фонд Усього

1 2 J 4 5 6 7

1

Створення резерву паливно-мастильних
матерiапiв для запобiгання та лiквi:ацii
на.lзвичайних ситуачiй техногенного i

природного характеру та iх наслiдкiв

]атрат

необхiдна кiлькiсть заплановzlних асигкувань

для створеннJI матерiального резерву
грн

Рiшення Бориславськоi
иiськоi рали <Про

иiський бюджет MicTa
Борислава на 2020 piK>

зiд 20.12.2019р N9 2208

159 1 06 159106

продукгу 0 0

л/



r

кiлькiсть створеного матерiального резерву
палива

л.

Рiшення пriськоi ради
<Про затвердження
програми попередженшI

надзвичайних сrrгуачiй
та забезпечення
пожежноi безпеки м.

Борислава та
смт.Схiдницi" вiд
28сiчня 2016року.

4972 4972

ефекгивпостi х 0 0

факгично забезпеченостi резервом паливно-
мастильними матерiмами до необхiдноi
кiлькостi

о/ Розрахунок l00 0 100

.' ОбслуговуванIrя прикладного програмного
забезпеченrrя "Автомтизована система
оповiщенrrя "Набат-Во"

0 0

затрдт 0 0

Витрати на обслуговування прикJIадногс

програмного забезПечення "Автомтизована
система оповiщення "Набат-ВО"

грн- Рахунок 10600 0 10600

продуlсгу 0 0

Кiлькiсть одиниць прикJIадного програмногс
забезпеченrrя необхiдних для встановленнrI

од. розр.lхунок l 0 1

ефекгивностi .а \
Забезпеченiсть асигнувttнlями % розрахунок ,/,а?Jiщ;:,лсý 0 100

Керiвник установи - головного

розпорядника бюджетцих коштiв /
засц/пшпк керiвника установп

ПОГОДКЕНО:

I.P. Яворський
(iвiчimи та прiзвиче)

К).I.ПеmiвПетрiв
Назва мiсцевого фiнансового органу

Керiвник мiсцевого фiнансового органу /

заступник керiвника мiсцевого фiнансового
органу

Дата погодхеввя

м. п.

\
t(

(iнiчiши та прiзвиче)
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