
ЗАТВЕРДЖУЮ
Наказ / розпорялчий документ
В иконавчий KoMiTeT Бориславсько'i MicbKoi ради

(наймекlванвя головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджеry)

Ns

210l60

наказ

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюлжеry на 2020 piK

Виконавчий KoMiTeT Борl.tславськоТ MicbKoi ради

2.

t- (ктпквк мБ)

2l0160

(наймекуваяня головного розпорядника)

Виконавчий KoMiTeT Бориславськоi MicbKoi ради

. 2 l 9Е00 0 l 80 СФвенчИ з м iсUевого бюдяеry державяоvу бюджЕry на викояання прФам соцiал ьяо-
J. економlqяогý розвmку репонrв

(ктпквк мБ) (найменувавня вiдповiдuьного виконавця)

(ктпквк мБ) (кФквк) (найлtеюування бюджqноi програпли)

4. Обсяг бюджетя.rх призначеь / бюджепих асигнувань , 65000,00 гривень, уmму числi загдьяого фояду _65000,00 гривень та спецjального фоqду - 0,00

ПИсгави д,rя виконання бюджсгноi програми: Бюджсгвий кодекс УкраТни, Закои Укрi'ни (Про мiсцеве самоврядвання в УкраТяЬ, Рiшеяня Борислаэськоi

ý мiськоiра.ди (Про внес€ння змiн в додатки 1,2,З,4,5,6до рiчtення Micbкoi ради вй 20.12.2018N9lб29'Про мiсьftй бюдr(сг Micm Бориý'Iава на 2019 рiю)за
|а спецiальним фондоv" вiд 27.06,20]9 р, Jф I920, Наказ Мiнфiну вiд 27.07.20l l p.l\b 945lЛро затверtDаrеяня примiрного перелiку резульmтавких

показникiв бюджсгних програм для мiсц€вих бюдж€тiв за видаткамtl, що не враховуються при визнач€ннi обсяry мiжбюджегнIrх таЕсфергiв,)

6. Цiлi дерrсавноi полimки, на досягнення як.lх спрямована ремiзацiя бюджстноi проФми

7. Мета бюджетноТпрограми: Забезпечення соцiально-економiчного розвитку регiонiв

8. Завдання бюджетноi програми:

N з/п I-{iль лержавноf полiтики

l .Щосягнення нЕIлежного рiвня фiнансового та матерiального забезпечення правоохоронноi та профiлактичноТ дiяльностi, пiдтримання публiчноi безпеки та
порядку громадян на максимально високому piBHi.

2. Протилiя злочинностi, забезпечення публiчноi безпеки та порядку на територii MicTa Борислава
Забезпечення вручення фiзичним особам податкових повiдомлень-рiшень на сплату податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельноТ дiлянки та
земельного податку на 2020 piK.

N з/п Завдання
1 Створення сприятливих умов для динаN,riчного соцiально-еконоN,Iiчного розвитк)/ регiонiв

9. Напрями використання бюджетних коштiв:

N з/п lНапряI\4и вtlкористання бюджетних коштiв|Зага,,Iьний фонд| Спецiальний тому числl Усього



l 2 J 4 5 6

l Прилбання (pelroHT комп'ютерноi (офiсноi)

технiки i встановлення програмного

забезпечення - iнтегрована пошукова система

50000,0 0,0 0,0 50000,0

2

Вручення фiзичним особам податкових
повiдомлень-рiшень на сплату податку на

нер)/хоме rrайно. вiдмiнне вiд зеьtельноj

дiлянки таземельного подаIку на 2020 piK.

15000,0 0 0 l5000,0

Усього 65000,0 0,0 0,0 65000,0

10.
ПерелiК мiсцевиХ / регiональнИх програм, що виконуюТься у скJIадi бюджетноТ програми:

l l. Результативнi показники бюджетноi програми:

Програма протидi злочинносгi, забезпечення

публiчноi безпеки та порядку на територii
MicTa Борислава на 2019 - 202l

Програма забезпечення вручення фiзичним
податкових повiдомлень-рiшень на

аIу податку на нер}хоме майно, вiдмiнне
вiд зеrIельноi дiлянки та зеплельного податку

N з/п Показник
одиниця
вимiру Щжерело iнформачiТ Загальний фонд Спечiатrьний фонл Усього

1 2 J 4 5 6 1

Придбання (ремонт комп'ютерноi (офiсноi)

технiки i встановлення програмного

забезпечення - iнтегрована пошукова система

1 затрат



Обсяг видаткiв передбачених на виконання

реа,тiзачii програми
грн.

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

рiшення MicbKoT рали вiл
20.|2.2018 NэI629 "Про
мiський бюджет MicTa

Борислава на 20l9 рiоза
загаJlьним та спецiальним

фондом" вiд 30.04.2020 р.
Ns 2463

50000,0 0,0 50000,0

2 продYкгч

Кiлькiсть струкгурних пiлрозлiлiв, якi
отримми фiнансl,вання на виконання
програIии

шт

Програма протидi
злочинносгi, забезпечення
публiчноi безпеки та порядку
на територii MicTa Борислава
на 2019 - 2021 роки

1 0 l

Кiлькigгь придбаноi технiки шт

l lрограма протидi
злочинностi, забезпечення
публiчноi безпеки та порядку

l0 0 10

J ефективностi

Серелнi витрати на один сгрукгурний
пiлрозлiл грн.

Програма протидi
злочинностi, забезпечення
публiчноi безпеки та порядку
на територii MicTa Борислава
на2019-2021 роки

50000,0 0,0 50000,0

4 якостl

В iдсоток забезпеченостi асигнчваннями % Розрахунок 100 0 100

Вручення фiзичним особам податкови}
повiдомлень-рiшень на сплату податку н€

нер}хоме майно, вiдмiнне вiд земельно]

дiлянки та земельного податку на 2020 piK.

1 }атрат

Обсяг видаткiв перелбачених на виконання

реалiзачii програми
грн.

Рiшення БориславськоТ
MicbKoT ради вiд 27.02.2020

р. No 2З35
15000,0 0,0 l5000,0

2 продукту



кiлькiсть СТРУКIУРНИХ

фiнансування
програми

Керiвник установи головного розпорядника
бюджетних коштiв

ПОГОДЖЕНО:
Керiвник фiнансового органу

ш//

Ntfu.lи

пiлрозлiлiв, як
на виконанн

Програма забезпечення

вручення фiзичним особам
податкових повiдомлень-

рiшень на сплату податку на

нерухоме майно. вiдшtiнне вiд
земельноi дiлянки та
земельного податку на 2020

Програма забезпечення

вручення фiзичним особам
податкових повiдомлень-

рiшень на сплату податку на

нер}хоме майно, вiлмiнне вiл
земельноiдiлянки та
земельного подаIцу на 2020

i витрати на один струкгурний

Вiдсоток забезпечеlлостi асигнуваннями

Pali * *

I.P. Яворський
(iнiчiши та прiзвище)

Ю.I.Петрiв
(iяiчiши та прiзвище)


