
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчого комітету Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000____________ Виконавчий комітет Миколаївської міської ради___________________________________________________________________________________________________
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000____________ Виконавчий комітет Миколаївської міської ради___________________________________________________________________________________________________
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217426____________ _________ 0453_________  Інші заходи у сфері електротранспорту________________________________________________________________________
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 900 000 гривень, у тому числі загального фонду - 22 900 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

“Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України зі змінами;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 4282-IV зі змінами;
Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 р ік11 від 23 11.2018 № 2629-VIII;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового
методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами;
Програма економічного і соціального розвитку м Миколаєва на 2018-2020 роки Рішення ММР від 21 12.2017 №32/16 зі змінами та доповненнями;
Рішення ММР "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік" від 21.12.2018 № 49/31;
Рішення виконавчого комітету ММР "Про перерозподіл видатків на 2019 рік виконавчого комітету Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень" від 12.03.2019 № 211." 
Рішення ММР від 10 07.2019 №52/14 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 №49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік"
Рішення ММР від 21 11.2019 №56/39 "Про внесення змін до рішення ММР від 21.12.2018 №49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік".

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

|№ з/п __Ціглде ржа в н ої політики

L_j__ Припинення спаду, стабілізація та подальший розвиток пасажирського транспорту муніціпальної власності

7. Мета бюджетної програми
Підтримка підприємств комунальної форми власності

8. Завдання бюджетної програми

|№ з/п Завдання

L_j__ Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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



Усього I 22 900 000 22 900 000

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної прог£ами__ Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Програма економічного і соціального розвитку м Миколаєва на 2018-2020 роки 22 900 000 22 900 000

Усього 22 900 000 22 900 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п П оказн и ки О д иниц я
ВИМІРУ

Д ж е р е л о  ін ф о р м ац ії Загальний фонд Спеціальний фонд У сь о го

1 2 3 4 5 6 7
1 продукту

Кількість комунальних підприємств , яким планується надати фінансову 
підтримку од рішення виконкому міської ради 1 1

2 затрат
Обсяг видатків, необхідних на виконання завдання продукту фн рішення виконкому міської ради 22 900 000І 22 900 000,00

3 ефективності
Середня сума підтримки одного підприємства ____ФУ____ розрахунок 22 900 0001 22 900 000

4 Я К О С Т І

Кількість субєктів господарювання комунальної форми власності,яким 
заплановано надати фінансову підтримку од розрахунок 1 1

Відсоток надання фінансової допомоги у поточному році до попереднього % розрахунок 229 229

Перший заступник Миколаївського 
міського голови В. І. Криленко

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


