
ЗАТВЕРДЖЕНО: 

від "________"

1.

2.

3. 0443    

(КФКВК)

4.

5.

6.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 259 500 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду -                       

3 259 500 гривень

Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 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 .

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 здійснитись з усіх місцевих бюджетів", зі змінами;

Рішення Вінницької міської ради від 27.12.2019 року №2077 «Про  бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік». "Програма 

розроблення містобудівної та іншої документації загальноміського перспективного значення на 2020-2022 роки", яка затверджена рішенням Вінницької 

міської ради від 01.11.2019 року №2012 зі змінами від 29.11.2019 року №2062

Цілі державної політики,на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради 41029864

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

Департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради 41029864

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

Розроблення схем планування та забудови територій(містобудівної 

документації) 2536000000

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

1617350

     Департаменту архітектури та містобудування Вінницької міської ради

________________ 2020 року №

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

Наказ

1610000

(КТПКВК МБ)

1600000

(КТПКВК МБ)

(КТПКВК МБ)                         (найменування бюджетної програми) (код бюджету)



7.

9. Напрям використання бюджетних коштів (грн)

3

0

0

0

0

0

0

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

№ з/п Ціль державної політики

8. Завдання бюджетної програми

4

спеціальний фонд

3 259 500

загальний фонд

84 500

Усього

Розроблення детального плану території, обмеженої вулицями 

Батозькою, Академіка Янгеля, залізничними коліями та межею між 

промисловою територією та існуючою садибною забудовою у м.Вінниці

4 84 500

3 259 500

3 259 500

Разом

3

3 259 500

950 000

Усього 0

950 000

5

Коригування детального плану частини території кварталу, обмеженого 

вулицею Сабарівське шосе на село Шкуринці, проектною об’їзною 

дорогою у м.Вінниці

300 000 300 000

0 3 259 500

Найменування місцевої / регіональної програми

Програма розроблення містобудівної та іншої документації загальноміського перспективного 

значення на 2020-2022 роки

1

Завдання

спеціальний фонд

3

2
Розроблення  детального плану території обмеженої вулицями Соборна, 

Князів Коріатовичів, Оводова у м.Вінниці
525 000

№ 

з/п
Напрями використання бюджетних коштів

2

1

3 259 500

№ з/п

Здійснення розроблення проектної та містобудівної документації

525 000

Усього

Розроблення плану жовтих, блакитних та зелених ліній міста Вінниці1 1 400 000

загальний фонд

1

1 400 000

54

1 Здійснення департаментом архітектури та містобудування наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування

Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

Розроблення (коригування) історико – архітектурного опорного плану 

м.Вінниці

2

(грн) 



11. Результативні показники бюджетної програми:

3 4

грн

Рішення міської 

ради від 27.12.19р. 

№2077 "Про бюджет 

Вінницької міської 

об'єднаної 

територіальної 

громади на 2020р"

од.

Програма 

розроблення 

містобудівної та 

іншої документації 

загальноміськогопер

спективного 

значення на 2020-

2022роки,зі змінами

    грн.
Розрахунковий 

показник

%
Розрахунковий 

показник

од. Розрахунковий 

ПОГОДЖЕНО:

М.П.

1

1

651 900

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради      

Показники
Одниця 

виміру
Загальний фонд

 Директор департаменту архітектури та містобудування Вінницької міської ради
                           Я.О.Маховський

Спеціальний фонд

5 6

якості

7

затрат

3 259 500

100 100Відсоток виготовлення проектної  та містобудівної документації

2

2

Здійснення розроблення проектної та містобудівної документації

4

1

ефективності

№ 

з/п

3

Середні видатки на розробку одного проекту

продукту

651 900

Обсяг видатків

1

1

1 3 259 500

"___"__________________р.

Н.Д. Луценко

5

Усього

Кількість проектів (комплектів проектної та містобудавної 

документації тощо)
5

Джерело 

інформації


