
1. 1500000
(код) ’

2. 1510000
(код)

3. 1517363
(код)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління капітального будівництва міської ради м. 
Прилуки 
20 .02 .2020 № 1

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
______ Управління капітального будівництва міської ради м. Прилуки__________________ 24837105
______________________________________________________________________________________________ (код за ЄДРПОУ )

(найменування головного розпорядника)

_____ Управління капітального будівництва міської ради м. Прилуки

(найменування відповідального виконавця)

(КФКВК)
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного

розвитку окремих територій 
(найменування бюджетної програми)

25203100000

код бюджету



4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 550406,38 гривень, у тому числі загального фонду _____ -____  гривень та
спеціального фонду 550406,38 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція У країни,Бюджетний Кодекс України,Закон України про місцеве самоврядування в Україні,рішення 65 сесії 7 скликання 
Прилуцької міської ради від 13 лютого 2020 року №8;

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

7. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території (будівництва/ реконструкції об' єктів )

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Проектування будівництва,реконструкції об' єктів

2 Забезпечення проведення будівництва,капітального ремонту, реконструкції об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Будівництво західної трибуни основного футбольного - 50314,54 50314,54



з

поля за адресою: вул. Пушкіна, 104 в м. 
Прилуки Чернігівської області.

2 Будівництво спортивного майданчику зі штучним 
покриттям Прилуцької дитячо-юнацької спортивної 
школи по вул. .Пушкіна, 104 в м .Прилуки Чернігівської 
області з виділенням черговості:І- ша черга- улаштування 
спортивного майданчика з асфальтобетонним покриттям»

20038,00 20038,00

3 Капітальний ремонт терапевтичного відділення з 
виготовленням ПКД Прилуцької центральної міської 
лікарні по вул. Київській, 56 в м. Прилуки чернігівської 
області.

480053,84 480053,84

Усього 550406,38 550406,38

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п Найменування місцевої/регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми



№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Обсяг видатків на 
будівництво,
реконструкцію,капремонт 
об' єктів

Грн. кошторис 550406,38 550406, 38

2 продукту

Кількість об'єктів, які 
планується
відремонтувати, побуду вати, 
(реконструювати)

Од. Рішення
сесії(перелік)

3 3

3 ефективності
Середні витрати на 
капремонт,будівництво(реконс 
трукцію одного об'єкта

Грн. Розрахунковий
показник

183468,79 183468,79

4 якості
Рівень готовності об'єктів 

будівництва(реконструкції)
% 100

Керівник установи -  головного 
розпорядника бюджетних коштів / 
заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Керівник місцевого фінансового органу / 
заступник керівника місцевого фінансового 
органу

Л І '

(підпис)
Ященко А.М. 

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ворона О.І 
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 

М.П.


