
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

1.

2.

3.
(КФКВК) 1

4.

5.

6.

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн) 

Наказ
Департаменту архітектури та містобудування 
Вінницької міської ради від                   №

Наказ
Департаменту фінансів Вінницької міської ради
від                   №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

4800000 Департамент архітектури та містобудування 
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

4810000 Департамент архітектури та містобудування 
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

4818600 0133    Інші видатки
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань  -   470 тис.гривень, у тому числі загального фонду -  470 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік";
Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу», зі 
змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 року №96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть 
здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2016р. №509 «Про міський бюджет на 2017 рік»
Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2016р. №550 «Про затвердження Програми розроблення містобудівної та іншої документації загальноміського перспективного значення на 2017-2019 роки »

Мета бюджетної програми
Проведення археологічних досліджень Замкової гори у м.Вінниці, розроблення концепції використання території Замкової гори, розроблення концепції розвитку території Центрального парку культури та 
відпочинку ім.Горького, пам'ятки садово-паркового мистецтва національного значення в м.Вінниці

№ з/п Назва підпрограми



2 3
4818600 0133    
4818600 0133    

4818600 0133    

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн) 

КПКВК

2

4818600

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

2 4

4818600

1 4818600 тис. грн.

1 4818600 од.

1 4818600 тис. грн.

1 4818600 %

4818600

1 4818600 тис. грн.

1

4818600

од.

спеціальний фонд Разом

1 4 5 6 7

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд

1 Проведення археологічних досліджень Замкової гори у м.Вінниці 190,000 190,000
2 Розроблення концепції використання території Замкової гори 100,000 100,000

3 Розроблення концепції розвитку території Центрального парку культури та відпочинку 
ім.Горького, пам'ятки садово-паркового мистецтва національного значення в м.Вінниці 180,000 180,000

Усього 470,000 470,000

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 3 4 5
Регіональні цільові програми - всього 470,000 470,000
Програма розроблення містобудівної та іншої документації загальноміського перспективного значення на 2017-2019 
роки 470,000 470,000

Усього 470,000 470,000

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

1 3 5 6

1 Проведення археологічних досліджень Замкової гори у м.Вінниці
затрат

Обсяг видатків Рішення про міський бюджет, розпис 
міського бюджету 190,000

продукту

Кількість археологічних досліджень

Програма розроблення містобудівної 
та іншої документації загальноміського 
перспективного значення на 2017-2019 
роки 

1

ефективності
Середні витрати на проведення одного археологічного дослідження Розрахунковий показник 190,000

якості
Відсоток проведення археологічних досліджень Розрахунковий показник 100

2 Розроблення концепції використання території Замкової гори
затрат

Обсяг видатків Рішення про міський бюджет, розпис 
міського бюджету 100,000

продукту

Кількість концепцій

Програма розроблення містобудівної 
та іншої документації загальноміського 
перспективного значення на 2017-2019 
роки 

1



1 4818600 тис. грн.

1 4818600 %

4818600

1 4818600 тис. грн.

1

4818600

од.

1 4818600 тис. грн.

1 4818600 %

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (тис.грн) 

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд Разом загальний 

фонд
спеціальни

й фонд Разом загальний 
фонд

спеціальни
й фонд Разом

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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.

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

1

ефективності
Середні витрати на розроблення однієї концепції Розрахунковий показник 100,000

якості
Відсоток розроблення концепцій Розрахунковий показник 100

3
Розроблення концепції розвитку території Центрального парку культури та відпочинку ім.Горького, пам'ятки садово-паркового мистецтва національного 
значення в м.Вінниці

затрат

Обсяг видатків Рішення про міський бюджет, розпис 
міського бюджету 180,000

продукту

Кількість концепцій

Програма розроблення містобудівної 
та іншої документації загальноміського 
перспективного значення на 2017-2019 
роки 

1

План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту (3)

ефективності
Середні витрати на розроблення однієї концепції Розрахунковий показник 180,000

якості
Відсоток розроблення концепцій Розрахунковий показник 100,0

Пояснення, що 
характеризують 

джерела фінансування

1 2 13
УСЬОГО:

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду

6558070 02.02.2017 14:08:55
Паспорт бюджетної програми 000000228 від 30.01.2017 10:01:12

Директор департаменту-головний 
архітектор міста О.С. Рекута 

(підпис)

Директор департаменту фінансів Н.Д. Луценко 
(підпис)
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