
ЗАТВЕРДЖЕНО
/ ь

іказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Наказ / розпорядчий документ
Управління містобудування та архітектури 
Миколаївської міської ради

Наказ
Департамент фінансів Миколаївської міської ради 
від № /_____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1600000 Управління містобудування та архітектури Миколаївської м іської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

1610000 Управління містобудування та архітектури Миколаївської м іської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

<

1617370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 131 748,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 7 131 748,00 гривень 

Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України.
2. Закон України "Ппо місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997р №280/97.
3. Закон України "Про архітектурну діяльність" від 20.05.1999р № 687.
4 Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності № 3038 від 17.02.2011р.
5. Положення про управління містобудування та архітектури ММР.
6. Постанова КМУ від 09.03.2006р №268 , Бюджетний Кодекс України.
7. Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік".
8. Рішення Миколаївської міської ради № 49/31 від 21.12.2018р "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік"
9. Програма економічного і соціального розвитку територій міста Миколаєва на 2018-2020 роки, завтерджена рішенням Миколаївської міської ради №32/16 від 21.12.2017р № 32/16 зі змінами.

(V

Мета бюджетної програми
Створення сприятливих умов для стабілізації та соціально-економічного розвитку території



7. Завдання бю д ж етно ї програми:

|№ з/п Завдання

1 Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва

8. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет 
розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6

1
Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного 
клімату для малого та середнього підприємництва

7131748,00 7131748,00 7131748,00

Усього 7131748,00 7131748,00 7131748,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки 7131748,00 7131748,00
Усього 7131748,00 7131748,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

N2 З/п П оказники
О диниця

в и м ір у
Д ж е р е л о  ін ф о р м а ц ії Загальний фонд Спеціальний фонд У сьо го

1 2 3 4 5 6 7

1 Створення сприятливих умов для підприємницької д іяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва
затрат г

1 -обсяг видатків грн кошторис 7 131 748 7 131 748

продукту

1
- кількість заходів по реалізації територіальної програми сприяння малому та 
середньому підприємництву ОД. кошторис 11 11

ефективності
1 - середній обсяг витрат по одному заходу грн розрахунок 648340 648340

якості

1
Темп, зростання обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з 
попереднім роком

% розрахунок 40,93 40,93


