
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від

і. 02
(КПКВК МБ)

2 021
(КПКВК МБ)

Наказ фінансового управління Шепетівської^ 
міської ради від / /  /Л -  2018 р. № З / / /  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і і і і

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету м.Шепетівка

на 2018 рік І І і
І

і_____________________________ Виконавчий комітет Шепетівської міської ради_________________________________
і (найменування головного розпорядника)

___________________ Виконавчий комітет Шепетівської міської ради_________________________________
(найменування відповідального виконавця)

з. 0217670 0490 Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання____________
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

2180000,00 гривень, у тому числі

гривень та

2180000,00 гривень.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

із загального фонду - 

зі спеціального фонду -

Бюджетний кодекс, Конституція України, Закон України "Про службу в органах місцевого 
самоврядування", Закон України " Про місцеве самоврядування",Закон України "Про державний бюджет 
України на 2018рік", Нормативно-правові акти (укази і розпорядження КМУ, накази Мінфіну України та 
інших центральних органів державної виконавчої влади, накази Державної казначейської служби, 
розрорядження виконавчого комітету та рішення міськоїради)Рішення 35 сесії міської ради від 15.02.2018

5. підстави для виконання бюджетної програми року. Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік. Програма реформування та розвитку житлово -
комунального господарства м. Шепетівка на 2015 - 2019 роки ", Рішення 35 сесії міської ради від 15 
лютого 2018 року "Про внесення змін та доповнень в рішення 16 сесії міської ради 6 скликання № 6 від 27 
листопада 2014 року "Про затвердження Програми реформування і розаитку житлово - комунального 
господарства м. Шепетівка на 2015 - 2019 роки ", Рішення 40 сесії міської ради від 07.06.2018 року. Про 
внесення змін до бюджету міста на 2018 рік. Рішення 51 (позачергової) сесії міської ради від 06.12.2018

6. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємсв комунальної форми власності

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

 
 
 

 

 
 

 
 



бюджетної

№ з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми

1 217670 0490 Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання

та завдань8. Обсяги фіі

№ з/п кпквк КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1

1

217670

і

0490

Внески до статутного капіталу суб"єктів 
господарювання 2180000,00 2180000,00

Капітальні трансферти підприємствам (установам, оі 2180000,00 2180000,00

9. Перелік ЦІЛЬОВИХ ЯКІ складі бюджетної

Назва регіональної цільової програми та підпрограми кпквк Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

Регіональна цільова програма 1

Програма реформування та розвитку житлово - 
комунального господарства м. Шепетівка на 2015 - 2019 роки.

217670 0 2180000 2180000

Підпрограама 2

Усього 0 2180000 2180000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п кпквк Назва показника Одниця виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

217670 Внески до статутного капіталу суб"ектів господарювання

217670 Внески до статутного фонду КП "Шепетівське ремонтно - експлуатаційне підприємство"

1 Показники затрат
Обсяг видатків гри. рішення сесії 435000

2 Показники продукту

Розмір статутного капіталу підприємства гри. Баланс КП "ШРЕП" 12487800

3 Показники якості
Співвідношення суми поповнення 
статутного капіталу до розміру 
статутного капіталу на початок року

% розрахунок 3,5

217670 Внески до статутного фонду КП "Шепетівське водопровідно - каналізаційне господарство"

Показники затрат
Обсяг видатків гри. рішення сесії 1550000
Показники продукту

Розмір статутного капіталу підприємства гри. Балвнс КП "ПІВВКГ" 14664108



Показники якості

4
Співвідношення суми поповнення 
статутного капіталу до розміру 
статутного капіталу на початок року

% розрахунок 10,6

Показники затрат

Обсяг видатків грн. ріш ення сесії 195000

Показники продукту

Розмір статутного капіталу Баланс КНП Ш М Ц ПМ СД 148790

Показники якості 1

Співвідношення суми поповнення 
статутного капіталу до розміру 

статутного капіталу на початок року

% розрахунок 56,7

(тис .і

11. Д ж ерела ф інансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код Н айменування дж ерел надходжень кпквк
Касові видатки станом 

на 1 січня звітного 
періоду

План видатків звітного періоду
П рогноз до кінця реалізації 

інвестиційного проекту

П ояснення, що 
характеризують джерела 

фінансування

загал спеціал Разом загальний спеціал Разом загальний фонд спеціал Разом загальний фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Підпрограма 1
X X X

Інвестиційний проект 1 X X X
Надходження із бюджету X X X
Інші дж ерела фінансування (за видами) X X X

X X X
Інвестиційний проект 2 X X X X

X X X X
Усього

(1) К од функціональної класифікації видаткі
(2) Пункт 11 заповню ється тільки для затв
(3) П рогноз видатків до  кінця реалізації И 
К ерівник установи 
головного розпорядника 
бю джетних коштів

_ іня'ІЙб ___  ж уеться лиш е у випадку, коли бю дж етна програма не поділяється на підпрограми

гїчих у,4лібцейому бю дж еті в^датків/надання кредитів на реалізацію  інвестиційних проектів (програм), 
п^йног «Гається ^розбивкою  за роками

Н ачальник відділу бухгалтерського о'

’♦<
М .І.Полодю к 

(ініціали та  прізвище)

Г.П .Рибачук
(ініціали та прізвище)


