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УКРАЇНА 

м. Хмільник

Вінницької області

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Від У*?* 2020 р.

Про затвердження паспортів бюджетних 
програм міського бюджету на 2020 рік

І: - А '- ,  І’ ■ _ '! ■ " і ■
На виконання ст.20 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст. 28,42 

Закону України "  Про місцеве самоврядування в Україні ", відповідно до 
рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019р. № 2391 «Про бюджет 
Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади на 2020р.”(зі 
змінами):

1.Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 
2020рік:

0210150- Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у 
разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0214060 -  Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів, центрів 
дозвілля та інших клубних закладів

;| ' 7  : У\ !:. і|] :

0217130 -  Здійснення заходів із землеустрою

0217361 Співфінансування інвестиційних проектів, що і реалізуються за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

і.'-: і ; • ' і І
2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку, головному бухгалтеру 

(Єрошенко С.С.) забезпечити своєчасне подання паспортів бюджетних програм 
фінансовому управлінню Хмільницької міської ради.

': V  І£ '
3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Мірькйй голова
Ііі ■ { ?  ' ‘Н і. ф > ;

С.П.Маташ 
С.С.Єрошенко 
Н.А.Буликова



0200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Хмільницької міської ради

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
Виконавчий комітет Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

34422134
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2.

3.

0210000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0210150

Виконавчий комітет Хмільницької міської пади 34422134

0150

(найменування відповідального виконавця)

0111

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

V

(код за ЄДРПОУ)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- 
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 
ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 
селищної, сільської рад

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 21 012 130,00 V гривень, утому числі загального фонду 20 151 620,00 \ /

спеціального фонду- 860 510,00 гривень.

02537000000

(код бюджету)

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної проірами
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).
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 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 « Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській 

ОТГ на 2019-2021 роки».(зі змінами)

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1700 “Про Комплексну програму захисту населення і територій Хмільницької міської об’єднаної територіальної 
громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки”(зі змінами).
Рішення 28 сесії міської ради 7 скликання №674 від 27.12.2016р. « Про затвердження Цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю 
Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки» (зі змінами)
Рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019р. №2391 "Про бюджет Хмільницької міської обєднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами)



6. 1 Іілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми - ••••

№ з/п тт* . . .Ціль державної політики /•; •

1 Сприяння розвитку місцевого самоврядування, створення належних умов для роботи міської ради, її виконавчих органів шляхом належного фінансового забезпечення

7. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Хмільницької міської об єднаної територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 20 151 620,00 860 510,00 21 012 130,00

УСЬОГО 20 151 620,00 860 510,00 21 012 130,00

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у 
Хмільницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки(зі змінами)

263 000,00 0,00 263 000,00

2 Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у 
Хмільницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки (зі змінами)

0,00 683 710,00 683 710,00

3 Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницькій міській ОТГ у разі 
загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки (зі змінами)

1 600,00 0,00 1 600,00

У сього 264 600,00 683 710,00 948 310,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
ВИМІРУ

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

1 Загальний обсяг видатків грн. Кошторис на 2020 рік (зі змінами) 264 600.00 683 710.00 948 310,00
2 Кількість штатних одиниць всього, в т.ч. од. штатний розпис на 2020 рік 85,50 0,00 85,50
3 - посадових осіб, службовців од. штатний розпис на 2020 рік 77,00 0,00 77,00
4 - обслуговуючого персоналу од. штатний розпис на 2020 рік 8,50 0,00 8,50
5 Обсяг видатків на придбання основних засобів грн. Кошторис на 2020 рік (зі змінами) 0,00 108 300,00 108 300,00
6 Обсяг видатків на придбання службового автомобіля грн. Кошторис на 2020 рік (зі змінами) 0,00 600 000,00 600 000,00

продукту 0,00



7
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

од.
Журнали реєстрації рішень МВК, 
сесій МР, розпоряджень міського 62 000,00 0,00 62 000,00

голови

8
Кількість підготовлених нормативно -правових актів

од.
Журнали реєстрації рішень МВК, 
сесій МР, розпоряджень міського 

голови
2 210,00 о о о 2 210,00

9
Кількість прийнятих нормативно -правових актів

од.
Журнали реєстрації рішень МВК, 
сесій МР, розпоряджень міського 

голови
2 210,00 0,00 2 210,00

10 Кількість одиниць придбаних основних засобів од. Пояснювальні записки до проектів 
бюджетів

0,00 .......... 9,00 9,00

11 Кількість одиниць придбаних службових автомобілів од. Пояснювальні записки до проектів 
бюджетів

0,00 1,00 1,00

ефективності 0,00

12

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову 
особу, службовця од.

Розрахунково (відношення 
отриманих листів, звернень, 

заяв,скарг до кількості посадових 
осіб')

805,00 0,00 805,00

13
Кількість підготовлених нормативно -правових актів на одну 

посадову особу, службовця од.
Розрахунково (відношення 

прийнятих нормативно-правових 
актів до кількості посадових осіб)

29,00 0,00 29,00

14

Кількість прийнятих нормативно -правових актів на одну посадову 
особу, службовця од.

Розрахунково (відношення 
запланованих обсягів фінансування 
до кількості одиниць запланованої 

техніки)

29,00 0,00 29,00

якості 0,00

15

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості 
підготовлених відс.

Розрахунково (відсоток прийнятих 
нормативно-правових актів у 

загальній кількості підготовлених)
100,00 0,00 100,00

16
Відсоток фактичного забезпечення основними засобами в порівняні з 

запланованим відс.
Розрахунково (відсоток придбаних 
основних засобів до запланованих) 0,00 100,00 100,00

Міський голова 

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Хмільницької міської ради 
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(Дата погодження)

С.Б Редчик
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тищенко Т.П.
(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.



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
Виконавчий комітет Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) /

Розпорядження^міського ГОЛОВИ .

_________ 0200000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. _________ 0210000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

34422134
(код за ЄДРПОУ)

КЗ "Соколівський сільський Будинок культури"________________
(найменування відповідального виконавця)

42582891
(код за ЄДРПОУ)

3. 0214060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 02537000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 517 730,00 гривень, у тому числі загального фонду 517 730,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від08.07.2010р№2456-УІ(зі змінами),Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р.№280/97-ВР(Зі змінами). Рішення
68 сесії міської ради 7 скликаннявід16.12.2019р.№2391 "Про бюджет Хмільницької міської обеднанноїтериторіальної громади на 2020 рік" (зі змінами)_____________________________

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№  з/п Ц іль держ авної політики

1 Забезпечення діяльності клубів, створення належних умов для ефективної їх роботи.шляхом належного фінансового забезпечення

7. Мета бюджетної програми 
Забезпечення діяльності будинку культури

8. Завдання бюджетної програми
№  з/п Завдання

1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів



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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 517 730,00 0,00 517 730,00

УСЬОГО 517 730,00 0,00 517 730,00

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд
--------- аг

Усього

1 2 3 4 5
Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
ВИМІНУ

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат 0,00

і Загальний обсяг видатків грн. кошторис на 2020р (зі змінами! 517 730.00 0,00 517 730,00

2 кількість установ - усього у тому числі: будинків культури од. статут КЗ"Соколівський сільський 
будинок к у л ь т у р и "

1,00 0,00 1,00

3 Всього ставок працівників од. штатний розпис на 2020 рік 5,00 0,00 5,00

4 середнє число ставок керівних працівників од. штатний розпис на 2020 рік 1.00 0,00 1,00
5 середнє число ставок спеціалістів од. штатний розпис на 2020 рік 3.00 0,00 3,00
6 середнє число ставок робітників од. штатний розпис на 2020 рік 1,00 0.00 1,00

ПРОДУКТУ 0,00

7 кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля 
населення

од. План роботи клубу на 2020 рік 43,00 0,00 43,00

8 кількість відвідувачів - усього осіб Звіт про діяльність будинку
КУЛЬТУРИ

5 850,00 0,00 5 850,00

9 кількість працюючих жінок осіб штатний розпис на 2020 рік 2,00 0,00 2,00
10 кількість працюючих чоловіків осіб штатний розпис на 2020 рік 3,00 0,00 3,00

ефективності 0,00

11
середня кількість заходів на одного працівника

шт.
"розрахункові дані

12,30 0,00 12,30

якості 0,00

12 динаміка збільшення культурних заходів у плановому періоді 
відповідно до Фактичного показника попереднього періоду

відс. Звіт про діяльність клубу 102,40 0,00 102,40

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Хмільницької міської ради

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1 .____________ 0200000____________ Виконавчий комітет Хмільницької міської ради_______________________________________________ _______ 34422Ї34
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2 . __________ 0210000____________ Виконавчий комітет Хмільницької міської ради_______________________________________________ _______ 34422134_______
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

3 .  __________ 0217130____________ _______________ 7130_______________ ___________0421__________  Здійснення заходів із землеустрою_______________________  ______02537000000
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету)

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 302 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 302 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-УІ (зі змінами).

Земельний Кодекс України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ (зі змінами).
Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР(зі змінами).
Концепція реформування місцевих бюджетів, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
23.05.2007 р.№ 308-р (зі змінами від 21.07.2010 р. № 1467-р).
Рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 № 674 «Про затвердження міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у 
Хмільницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки» (зі змінами та доповненнями).

Рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019р.№2391 "Про бюджет Хмільницької міської ОТГ на 2020 року" (зі змінами)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 ( 'ш>< ч ііс іш іі пі ін»пііиh (»(»пік «числі, у ХМІЛІ.ИИНІ.КІЙ міській ОТГ, забезпечення виготовлення документації із землеустрою



7. Мета бюджетної програми
Визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в Хмільницькій міській ОТГ національної моделі регулювання земельних 

відносин, створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для регулювання земельних відносин, забезпечення оперативного регулювання земельних 
відносин.

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання ^

1 Своєчасний та повний облік земель у Хмільницькій міській ОТГ, забезпечення виготовлення документації із землеусгоою.

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5
1 Здійснення заходів із землеустрою 0.00 302 000.00 302 000.00

УСЬОГО 0,00 302 000,00 302 000,00

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління 

комунальною власністю у Хмільницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки (зі змінами та
пппгтненнямЮ

0,00 302 000,00 302 000,00

Усього 0.00 302 000.00 302 000.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
ВИМІНУ

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
зат р ат 0,00

1 Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення заходів із 
________________________ землеустрою________________________

грн. Кошторис на 2020 рік (зі змінами) 0,00 302 000,00 302 000,00

продукту 0,00

2

Кількість розробленої документації із землеустрою

шт.

Міська цільова Програма 
регулювання земельних відносин та 
управління комунальною власністю 

у Хмільницькій міській ОТГ на 
2017-2020 роки» (зі змінами та 

доповненнями).

0,00 10,00 10,00

еф екти вн ості 0,00





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
Виконавчий комітет Хмільницької міської ради

головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 0200000

ПАСПОРТ *  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Виконавчий комітет Хмільницької міської ради 34422134
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Хмільницька дитячо-юнацька спортивна школа 26244934
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету')
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0217361 7361 0490

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 000 170,00 гривень, у тому

спеціального фонду- 4 000 170,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України « Про фізичну культуру та спорт » № 3808 -XII від 24.12.1993 р. (зі змінами)

- Постанова КМ України від 30.08.2002 р. № 1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 
організацій окремих галузей бюджетної сфери” (зі змінами)
- Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затверджене Постановою КМ України № 993 від 05.11.2008 р.(зі змінами)
- Наказ Міністерства у справах молоді та спорту від 23.09.2005 р. № 2097 „Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної 
культури і спорту”
- Наказ Міністерства молоді та спорту від 30.07.2013 № 37 « Про типові штати і нормативи чисельності працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної 
майстерності, центрів олімпійської підготовки »
- Наказ Міністерства молоді та спорту від 17.01.2015 № 67« Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл»
- Статут Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи, затверджений рішенням 26 сесії міської ради 7 скликання від «ЗО» листопада 2016р. №606.
-"Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки”(зі змінами)
- Рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019 року №2391 "Про бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" ( зі змінами)

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

№  з/п Ціль державної політики

1 Формування і покращення матеріально-технічної бази, визначення оптимальної структури спортивних споруд різноманітного профілю і майданчиків для організованих масових занять фізичною культурою і 
спортом.

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються
за рахунок коштів державного фонду регіонального 02537000000

.РО ЗВ И ТК У _______________________________________________________________________  ___________________________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету)

видатків та кредитування місцевого бюджету)

числі загального фонду 0,00 гривень та



хета бюджетної програми
кращення матеріально-технічної бази Хмільницької ДЮСШ з метою створення належних умов для занять фізичною культурою і спортом дітей та молоді міста.

8. Завдання бюджетної програми
№  з/п Завдання

1 Покращення матеріально-технічної бази ДЮСШ, спортивної інфраструктури міста.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд 
«•

Усього

1 2 3 4 5

1 Реконструкція стадіону (2-х трибун, футбольного поля, л/а доріжок) по вул. Столярчука,23 
в м.Хмільник Вінницької області

0,00 4 000 170,00 4 000 170,00

УСЬОГО 0,00 4 000 170,00 4 000 170,00

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмільницькій міській об'єднаній 
територіальній громаді на 2019-2021 роки’їз і змінами)

0,00 4 000 170,00 4 000 170,00

Усього 0,00 4 000 170,00 4 000 170,00

№ з/п Показники Одиниця
ВИМІРУ

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат 0,00

1 Обсяг витрат передбачених на проведення робіт з реконструкції грн.
Кошторис на 2020 рік (зі змінами) 0,00 4 000 170,00 4 000 170,00

продукту 0,00

2

Кількість обєктів з реконструкції

од.

п.8.2 "Програми розвитку фізичної 
культури і спорту у Хмільницькій 
міській об'єднаній територіальній 

громаді на 2019-2021 роки”(зі 
змінами)

0,00 1,00 1,00

ефективності 0,00
3 Середня вартість виконання робіт з реконструкції грн. розрахункові дані 0,00 4 000 170,00 4 000 170,00

якості 0,00
4 Плановий відсоток виконання заходу відс. розрахункові дані 0,00 30,00 30,00

Міський голова 

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Хмільницької міської ради 
(Назва місцевого фінансового органу)

Б Редчик

< //й 7 СЛМ<СІЄ^ ''/О с/ оРсЄСОСЄН О  е Н М Л

(ініціали/ініціал, прізвище)


