
УКРАЇНА 
м. Хмільник

Вінницької області

Р  0  3 П О Р  Я Д Ж  Е Н Н  Я  
. МІСЬКОГО г о л о в и

Від “ / / ” 0 ?  2018 р. №

Про затвердження паспортів бюджетних 
програм міського бюджету на 2018 рік

Враховуючи рішення виконкому міської ради від 12.07.2018р. №270 «Про уточнення 
бюджетних призначень», розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 року 
№423-р «Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», 
відповідно до ст.20 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст. 28, 59 Закону України" 
Про місцеве самоврядування в Україні "

1.Затвердити паспорт бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік:

0217360 -  Виконання інвестиційних проектів

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку, головному бухгалтеру (Єрошенко С.С.) 
забезпечити своєчасне подання паспортів бюджетних програм фінансовому управлінню 
міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова С.Б.Редчик

С.П.Маташ 
С.С.Єрошенко 
Н.А.Булшрэва



УКРАЇНА
Міністерство фінансів України 

ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

II А К А З

« 19» липня 2018 року м. Хмільник № 32-Д

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм головному 
розпоряднику коштів 
виконавчому комітету7 
Хмільницької міської ради 
на 2018рік

На виконання вимог ст. 20 Бюджетного кодексу України, у 
відповідності з наказом Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. №836 (зі 
змінами та доповненнями), відповідно до рішення виконавчого комітету 
Хмільницької міської ради від 12 липня 2018 року №270 «Про уточнення 
бюджетних призначень», розпорядження Кабінету Міністрів України від 
13.06.2018р. №423-р «Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій» та розпорядження міського голови від 19 липня 
2018р. № 277-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм міського 
бюджету на 2018 рік» з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та 
контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового 
використання бюджетних коштів :

Наказую:
Затвердити паспорт бюджетної програми головному розпоряднику коштів 

виконавчому комітету міської ради на 2018 рік, що додається:

№ п/п

Код
програмної
класифікації

видатків

Код
ФКВЮЛ

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС

1 0 217360
В и к о н а н н я  ін вест и ц ій н и х  п р о ек т ів

В.о. начальника фінансового управління 
Хмільницької міської ради О.В.Присяжнюк



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ /  у  у^  л?
Розпорядження МІСЬКОГО ГОЛОВИ ВІД У ?

Виконавчий комітет Хмільницької міської радії_______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Хмільницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217360 - Виконання інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  100,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  - тис. 
гривень та спеціального фонду-100,ОООтис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-УІ(зі змінами)

Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР(зі змінами)



Постанова КМ України «Про затвердження порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» №106 від 06.02.2012року 
Розпорядження КМ. України «Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» №423-р від 13.06.2018року 
Рішення 26 сесії міської ради 7 скликання від 17.11.2016р. №573»Про затвердження Положення про виконавчий комітет 
міської ради 7 скликання в новій редакції»
Рішення виконкому Хмільницької міської ради від 12.07.2018р. №270»Про уточнення бюджетних призначень»

6. Мета бюджетної програми
Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку міста Хмільника

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми

1 0217363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань 
___________________________________________________________ _______________ _____(тис, грн)

№
з/п кпквк КФКВК Підпрограма/завдання 

бюджетної програми2
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1

0217363 0490 Завдання:
Придбання комплектів 
спортивного інвентарю, 
спортивного 
обладнання, аудіо, 
відеотехніки та 
комплекту меблів для 
реабілітаційного центру 
учасників АТО по вул. 
Літописна,31 в 
м.Хмільнику Вінницької 
області

100,000 100,000



Усього - 100,000 100,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
__________________ .____________ ___________ ________________ _______________ _____(тис, грн)

Назва регіональної цільової програми 
та підпрограми

КПКВК Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5

Усього X

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

0217363
Програма.

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

Завдання: Придбання комплектів спортивного інвентарю, спортивного обладнання, аудіо, відеотехніки та 
комплекту меблів для реабілітаційного центру учасників АТО по вул. Літописна,31 в м.Хмільнику

Вінницької області
затрат
Обсяг видатків 
передбачених на 
придбання комплектів 
спортивного інвентарю, 
спортивного обладнання, 
аудіо, відеотехніки та 
комплекту меблів для 
реабілітаційного центру 
учасників АТО по вул. 
Літописна,31 в 
м.Хмільнику Вінницької 
області

тис.грн Кошторис на 2018 рік 100,000

продукту
Кількість комплектів 

спортивного інвентарю, 
спортивного обладнання, 
аудіо, відеотехніки та

комплектів Розпорядження КМ 
України «Деякі 
питання розподілу у

9



комплекту меблів для 
реабілітаційного центру 
учасників АТО по вул. 
Літописна,31 в 
м.Хмільнику Вінницької 
області

2018 році субвенції з 
державного бюджету 
місцевим бюджетам 

на здійснення 
заходів щодо 

соціально-
економічного розвитку 

окремих територій» 
№423-р від 

13.07.2018року
е ф е к т и в н о с т і

Середня вартість одного 
комплекту спортивного 
інвентарю, спортивного 
обладнання, аудіо, 
відеотехніки та комплекту 
меблів для
реабілітаційного центру 
учасників АТО по вул. 
Літописна,31 в 
м.Хмільнику Вінницької 
області

тис.грн.

Розрахункові дані

11,111

ЯКОСТІ

Забезпечення 
реабілітаційного центру 
учасників АТО необхідним 
обладнанням

% 1 0 0

•  • • •  211. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм"
(тис, грн)

Код Найменування джерел 
надходжень к п к в к

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із 
бюджету



/

Код Найменування джерел 
надходжень кпквк

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

Інші джерела 
фінансування (за видами) X X X

Інвестиційний проект 2

Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 
підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів

(підпис)
С.Б.Редчик
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу О.В.Присяжнюк
(ініціали та прізвище)


