
1. 1500000
(код)

2. 1510000
(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)

1517325
(код)

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(найменування бюджетної програми)

25203100000 

код бюджету



4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 235000,00 гривень, у тому числі загального ф о н д у _____-____  гривень та
спеціального фонду 235000,00 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

9

7. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Проектування будівництва об'єктів

2 Будівництво об' єктів з виготовленням ПКД



з

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1 2 3 4 5

1 Виготовлення ПКД по об'єкту:»Буд-во будівель і споруд 
позашкільного навчального закладу Прилуцької дитячо- 
юнацької спортивної школи Прилуцької міської ради 
Чернігівської області, м. Прилуки за 
адресою:Чернігівська обл.,м. Прилуки вул. Пушкіна, 104 
за погодженням виготовлених матеріалів із Федерацією 
легкої атлетики України (ФЛАУ), окремий проект по 
стадії( ЕП) з поданням та проходженням експертизи:

-«Будівництво майданчиків:

-для запасної трави,

-для вуличних тренажерів,

-для нагороджень за адресою: Чернігівська 
область,м.Прилуки, вул.Пушкіна, 104» -20000,00грн.

-«Будівництво доріжки для скандинавської ходьби за 
адресою: Чернігівська область,м.Прилуки, вул.
Пушкіна, 104»-15000,00грн;

-«Будівництво манежу за адресою: Чернігівська 
областям.Прилуки, вул..Пушкіна, 104»- 100000,00 грн;

-«Будівництво автостоянки за адресою: Чернігівська 
областям.Прилуки, вул .Пушкіна, 104» -20000,00грн;

185000,00 185000,00



-«Будівництво мереж зовнішнього освітлення за адресою 
:Чернігівська область, м.Прилуки, вул.Пушкіна, 104»- 
30000,00 грн.

2 «Реконструкція існуючої котельні за 
адресою:Чернігівська обл.,м. Прилуки, вул. Пушкіна, 104 з 
поданням та проходженням експертизи4)

50000,00 50000,00

Усього - 235000,00 235000,00

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 
виготовлення ПКД 
будівництво об'єктів

Грн. кошторис 235000,00 235000,00



2 продукту

Кількість об'єктів, на які 
планується виготовлення ГЖД

Од. Рішення
сесії(перелік)

5 5

3 ефективності
Середні витрати на 
виготовлення ПКД одного 
об'єкта

Грн. Розрахунковий
показник

47000,00 47000,00

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

(підпис)
Ященко А.М. 

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ворона О.І 
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження . я  л . ^

М. П.


