Україна
Токмацька міська рада

Управління комунального господарства
виконавчого комітету
Токмацької міської ради

Фінансове управління
Токмацької міської ради

НАКАЗ
№ 22-р від 30.03. 2017р.

Токмак

№<^5* від

2017р.

Про затвердження Паспортів
бюджетних програми на 2017 рік
Відповідно до рішень Токмацької міської ради від 23 березня 2017р.
№11 «Про внесення змін до рішення міської ради від 31.01.17р. № 5 «Про
бюджет м. Токмака на 2017 рік», № 10 «Про затвердження Програм на 2017
рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів
та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів
України від 26.08.2014 N 836 ( зі змінами),
НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити паспорта бюджетних програм на 2017 рік управління
комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради за
КПКВК:
- Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (Питна вода
міста Токмак на 2015-2020 роки) - 4116310;
-Підтримка
створення
та
діяльності
об’єднань
співвласників
багатоквартирних будинків у м. Токмак на 2015-2020 роки, у тому числі
підпрограми:
(- Інші видатки - 4118600;
-Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників
багатоквартирних будинків - 4116022);
- Реформування та розвиток житлово-комунального господарства міста
Токмак на 2015-2020 роки, у тому числу підпрограми:
(- Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання - 4117470;
- Капітальний ремонт житлового фонду - 4116021);
- Охорона та раціональне використання природних ресурсів - 4119110;
- Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (Програма "З
поліпшення стану будівель соціальної сфери м.Токмак на 2016-2018р") 4116310.;

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління комунального господарства виконавчого
комітету Токмацької міської ради___________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.03.2017 № 22-р
Наказ
Фінансового управління Токмацької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

І£.

//

N ^

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
1. 4100000

Управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради_________________________________

(КПКВК МБ)

2. 4110000

(найменування головного розпорядника)

Управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради_________________________________

(КПКВК МБ)

3. 4116310
(КПКВК МБ)
4.

(найменування відповідального виконавця)

0490_____ Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (Питна вода міста Токмак на 2015-2020 роки)________
(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань

-

231,300

тис, гривень, у тому числі загального фонду та спеціального фонду -

0,000___________тис. гривень,
231,300________ тис. гривень,

Підстави для виконання бюджетної програми
I .Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ (із змінами та доповненнями),
2.3акон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 №1801-VIII,
3.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-ВР від 21.05.1997р.(зі змінами та доповненнями),
4.Розпорядження КМУ від 23.05.20017р.№308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів"
5.Наказ МФУ від 02.08.2010р.№ 805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів » (із змінами
від 02.12.2014р. № 1194)
6.Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами і доповненнями,
внесеними наказом Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року N 860),
7.Наказ МФУ від 14.02.2011р. № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» ( із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів N 1488 від 23.11.2011, N 1627 від 14.12.2011 ),
8.Наказ МФУ "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" від
02.12.2014 №1195 (із змінами від 23.12.2016р. № 1134)
9.Наказ МФУ від 01.10.201 Ор № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне
управління» (із змінами від 27.09.2012 № 1035 )
10.Статут територіальної громади міста Токмак від 08.05.2003р.№1
II .Рішення сесії Токмацької міської ради від 31.01.2017 №5 «Про бюджет міста Токмака на 2017 рік»
12. Закон України "Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами та доповненнями)
13. Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України ДБН Д. 1.1 -7-2000
14.Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджені ПКМУ від 21.07.2005 р. № 630
15. Рішення Токмацької міської ради від 23 березня 2017р. №11 «Про внесення змін до рішення міської ради від 31.01.17р. № 5 «Про бюджет м. Токмака на 2017 рік»
16. Рішення Токмацької міської ради від 23 березня 2017р. № 10 «Про затвердження Програм на 2017 рік»

Мета бюджетної програми
Підвищення якості питної води на території міста Токмак, покращення якості надаваних послуг з централізованого водопостачання та водовідведення

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
N з/п

кпквк

КФКВК

Назва підпрограми

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

N
кпквк

з/п

1
1

КФКВК

1

3

4116310

0490

Підпрограма / завдання бюджетної програми2
4
Підпрограма
Завдання
Будівництво артезіанської свердловини на мікрорайоні
"Центральний” м. Токмак Запорізької області
(співфінансування)
Усього

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

5

6

7

0,000

231,300

231,300

0,000

231,300

231,300

Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)
Назва регіональної цільової
КПКВК
програми та підпрограми
1
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього

2

Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N
КПКВК
Назва показника
з/п
1
2
3
Підпрограма
4116310
Завдання
Будівництво артезіанської свердловини на мікрорайоні "Центральний” м.
Токмак Запорізької області (співфінансування)
1
затрат
Будівництво артезіанської свердловини на мікрорайоні "Центральний" м.
Токмак Запорізької області (10% кошторисної вартості об'єкта співфінансування)
2
продукту
кількість об’єктів, які планується побудувати, од.
3
4

ефективності
середні витрати на будівництво одного об’єкта
якості
Зменшення кількості скарг з даного питання

Загальний
фонд
3

Спеціальний
фонд
4

Разом
5

Одиниця
виміру
4

Джерело
інформації
5

Значення
показника
6

тис.грн.

Рішення

231,300

шт.

Звернення
громади міста

1

тис.грн./ шт.

Розрахунково

231,300

X

%

Журнал обліку
реєстрації скарг
населення

100

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

Найменування джерел
Код надходжень
1
2
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування
(за видами)

КПКВК
3

Касові видатки станом на 01
січня звітного періоду

План видатків звітного
періоду

Прогноз видатків до кінця
реалізації інвестиційного
проекту3

загальний спеціаль
фонд
ний фонд

загальний спеціаль
фонд
ний фонд

загальний спеціаль
ний фонд
фонд

4

5

разом
6

X

7

X

8

разом

10

9

разом

11

12

X

Інвестиційний проект 2

Усього
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).
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

І.В.Нікітенков
(ініціали та прізвище)

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління Токмацької міської ради
(підпис)

О.М.Тишенко
(ініціали та прізвище)

Пояснення, що
характеризують
джерела
фінансування
13

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління комунального господарства виконавчого
комітету Токмацької міської ради________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.03.2017 № 22-р
Наказ
Фінансового управління Токмацької міської ради__________
(найменування місцевого фінансового органу)

________________ N ______

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
1. 4100000

Управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради______________________________________

(КПКВК МБ)

2. 4110000

(найменування головного розпорядника)

Управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради______________________________________

(КПКВК МБ)

3.
(КПКВК МБ)
4.

(найменування відповідального виконавця)

Підтримка створення та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м, Токмак на 2015-2020 роки
(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)1

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 50,000_______ тис. гривень, у тому числі загального фонду та спеціального фонду -

2,000______________тис. гривень,
48,000____________ тис. гривень,

Підстави для виконання бюджетної програми
1.Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ (із змінами та доповненнями),
2.3акон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 №1801 -VIII,
3.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-ВР від 21.05.1997р.(зі змінами та доповненнями),
4.3акон України "Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 №922--VIII (зі змінами та доповненнями),
5.3акон України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку " від 29.11.2001 року N 2866-ІІІ (зі змінами та доповненнями),
6. Закон України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" від 14 травня 2015 року № 417-VIII (із змінами та доповненнями)
7.Розпорядження КМУ від 23.05.20017р.№308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів"
8.Наказ МФУ від 02.08.2010р.№ 805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих
бюджетів » (із змінами від 02.12.2014р. № 1194),
9.Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами і
доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року N 860),
Ю.Наказ МФУ від 14.02.2011р. № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» ( із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства фінансів N 1488 від 23.11.2011, N 1627 від 14.12.2011 ),
11 .Наказ МФУ "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" від 02.12.2014 №1195 (із змінами від 23.12.2016р. № 1134),
12.Наказ МФУ від 01.10.20Юр №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів
у галузі "Державне управління» (із змінами від 27.09.2012 № 1035 ),
34.Статут територіальної громади міста Токмак від 08.05.2003р.№1,
14.Рішення сесії Токмацької міської ради від 31.01.2017 №5 «Про бюджет міста Токмака на 2017 рік»
15.Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України ДБН Д. 1.1 -7-2000
16. Правила благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку в місті Токмак, затверджений Рішенням Токмацької міської ради від 19.06.2014р. № 2
17. Правила визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1 -2000
18. Рішення Токмацької міської ради від 23 березня 2017р. №11 «Про внесення змін до рішення міської ради від 31.01.17р. № 5 «Про бюджет м. Токмака на 2017

19. Рішення Токмацької міської ради від 23 березня 2017р. № 10 «Про затвердження Програм на 2017 рік»
Мета бюджетної програми
Підвищення ефективності управління житловим фондом; створення дієвого механізму утримання житла шляхом створення об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків; покращення умов проживання мешканців багатоквартирних будинків, де створено ОСББ, шляхом проведення капітальних ремонтів.

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

Назва підпрограми

N з/п
1

к п к в к КФКВК
4118600 0133

Інші видатки

2

4116022 0610

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

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

з/п

кпквк

КФКВК

1 .......1.....
1

4118600 0133

Підпрограма / завдання бюджетної програми2
4
Підпрограма 1
Інші видатки
Завдання
Відшкодування ОСББ частини відсотків по кредитам, залучених на реалізацію
енергоефективних заходів
Усього

2

4116022 0610

2.1

2.2

2.3

Підпрограма 2
Капітальний ремонт житлового фонду об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків
Завдання
Надання цільової безповоротної фінансової допомоги ОСББ на капітальний ремонт, у
тому числі:
Надання цільової безповоротної фінансової допомоги ОСББ "Володимирська,23мна
об'єкт: ’’Капітальний ремонт внутрішньобудинкової електричної мережі житлового
будинку по вул. Володимирська, 23, м.Токмак, Запорізької області”
Надання цільової безповоротної фінансової допомоги ОСББ ’’ВЕЖА ДОБРОБУТУ” на
об’єкт: ’’Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Володимирська,
35 Б, м.Токмак, Запорізької області”
Надання цільової безповоротної фінансової допомоги ОСББ ’’МРІЯ-87” на об'єкт:
"Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Володимирська, 35 В,
м.Токмак, Запорізької області”
Усього

Загальний
фонд
5

Спеціальний
фонд
6

Разом
7

2,000

0,000

2,000

2,000

0,000

2,000

0,000

48,000

48,000

0,000

9,000

9,000

0,000

22,000

22,000

0,000

17,000

17,000

0,000

48,000

48,000

Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)
Назва регіональної
цільової програми та
1
Регіональна цшьова
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього

КПКВК
2

Загальний
фонд
3

Спеціальний
фонд
4

Разом
5

Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N
з/п
1
1

1.1

к п к вк
2

Назва показника

3
Підпрограма
4118600 Інші видатки
Завдання
Відшкодування ОСББ частини відсотків по кредитам, залучених на реалізацію
енергоефективних заходів
затрат

Обсяг коштів, передбачені для відшкодування ОСББ частини відсотків по кредитам, залучених на
реалізацію енергоефективних заходів
1.2
продукту
Кількість ОСББ, яким буде можливо відшкодовано частину відсотків по кредитам, залучених на
реалізацію енергоефективних заходів
1.3
ефективності
Середня сума коштів відшкодування частини відсотків по кредитам, залучених на реалізацію
енергоефективних заходів, яку отримає 1 ОСББ
1.4
якості
динаміка зміни середньої суми відшкодування частини відсотків по кредиту, у порівнянні з
попереднім роком
Підпрограма
2
4116022 Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків
1.1
затрат
Надання цільової безповоротної фінансової допомоги ОСББ на капітальний ремонт, у тому
числі:
Надання цільової безповоротної фінансової допомоги ОСББ мВолодимирська,23” на об'єкт:
"Капітальний ремонт внутрішньобудинкової електричної мережі житлового будинку по вул.
Володимирська, 23, м.Токмак, Запорізької області”
Надання цільової безповоротної фінансової допомоги ОСББ "ВЕЖА ДОБРОБУТУ” на об'єкт:
"Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Володимирська, 35 Б, м.Токмак,
Запорізької області”
Надання цільової безповоротної фінансової допомоги ОСББ "МРІЯ-87” на об'єкт: "Капітальний
ремонт м'якої покрівлі житлового будинку по вул. Володимирська, 35 В, м.Токмак, Запорізької
області"
1.2
продукту
Надання цільової безповоротної фінансової допомоги ОСББ "Володимирська,23" на об'єкт:
"Капітальний ремонт внутрішньобудинкової електричної мережі житлового будинку по вул.
Володимирська, 23, м.Токмак, Запорізької області"

Одиниця
виміру
4

тис.грн.

шт
тис.грн./
шт

Джерело
інформації
5

Рішення
Статистична
інформація

Розрахунково

Значення
показника
6

2,000

4

0,500

X

%

Розрахунково

100

тис.грн.

Рішення

тис.грн.

Планові
розрахунки

9,000

тис.грн.

Планові
розрахунки

22,000

тис.грн.

Планові
розрахунки

17,000

м

Статистична
інформація

48,000

500

2.1.2

2.1.3
1.3
3.1.1
3.1.2
3.1.3
1.4

4.1.1
4.1.2
4.1.3

Надання цільової безповоротної фінансової допомоги ОСББ "ВЕЖА ДОБРОБУТУ" на об'єкт:
Статистична
"Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку по вул. Володимирська, 35 Б, м.Токмак,
інформація
кв.м.
Запорізької області"
Надання цільової безповоротної фінансової допомоги ОСББ "МРІЯ-87" на об'єкт: "Капітальний
Статистична
ремонт м'якої покрівлі житлового будинку по вул. Володимирська, 35 В, м.Токмак, Запорізької
інформація
кв.м.
області"
ефективності
Вартість 1 метра внутрішньобудинкової електричної мережі житлового будинку по вул.
тис.грн./м Розрахунково
Володимирська, 23, м.Токмак, Запорізької області
Вартість ремонту 1 кв.м. м'якої покрівлі житлового будинку по вул. Володимирська, 35 Б, м.Токмак,
тис.грн./кв.м Розрахунково
Запорізької області
Вартість ремонту 1 кв.м. м'якої покрівлі житлового будинку по вул. Володимирська, 35 В, м.Токмак,
тис.грн./кв.м Розрахунково
Запорізької області
X
якості
динаміка зміни середньої вартості 1 метра внутрішньобудинкової електричної мережі житлового
будинку по вул. Володимирська, 23, м.Токмак, Запорізької області, у порівняні з попереднім роком
динаміка зміни середньої вартості ремонту 1 кв.м. м якої покрівлі житлового Оудинку по вул.
Володимирська, 35 Б, м.Токмак, Запорізької області, у порівнянні з попереднім роком
динаміка зміни середньої вартості ремонту 1 кв.м. м*якої покрівлі житлового будинку по вул.
Володимирська, 35 В, м.Токмак, Запорізької області, у порівнянні з попереднім роком

117

90

0,018
0,188
0,189

%

Розрахунково

100

%

Розрахунково

100

%

Розрахунково

100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрт підпрограмі (тис. грн)

Найменування джерел
Код надходжень
1
2
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету

кп к вк

Касові видатки станом на 01
січня звітного періоду

План видатків звітного
періоду

загальний спеціаль
фонд
ний фонд

загальний спеціаль
фонд
ний фонд
7
8

4

3

Інші джерела фінансування
(за видами)

5

разом

6

X

X

Прогноз видатків до кінця
реалізації інвестиційного
проекту3

разом

загальний спеціаль
фонд
ний фонд

9

10

разом

11

12

X

...

Інвестиційний проект 2
•••

Усього
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).
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
(підпис)

І.В.Нікітенков
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу

О.М.Тищенко
(ініціали та прізвище)

Пояснення, що
характеризують
джерела
фінансування
13

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління комунального господарства виконавчого
комітету Токмацької міської ради__________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.03.2017 № 22-р
Наказ
Фінансового управління Токмацької міської ради_____
(найменування місцевого фінансового органу)

N

М

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
1. 4100000

Управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради___________________

(КПКВК МБ)
2

.

4110000

(найменування головного розпорядника)

Управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради

(КПКВК МБ)

3.

Реформування та розвиток житлово-комунального господарства міста Токмак на 2015-2020 роки
(КПКВК МБ)

4.

________________

(найменування відповідального виконавця)

(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень /

901,834______тис. гривень, у тому числі загального фонду та спеціального фонду -

0,000
тис. гривень,
901,834__________ тис. гривень,

Підстави для виконання бюджетної програми
I .Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ (із змінами та доповненнями),
2.3акон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 №1801-УІІІ,
3.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-ВР від 21.05.1997р.(зі змінами та доповненнями),
4.3акон України "Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 №922—VIII (зі змінами та доповненнями),
5.3акон України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку " від 29.11.2001 року N 2866-ІІІ (зі змінами та доповненнями),
6. Закон України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" від 14 травня 2015 року № 417-УІІІ (із змінами та
7.Розпорядження КМУ від 23.05.20017р.№308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів"
8.Наказ МФУ від 02.08.2010р.№ 805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання
місцевих бюджетів » (із змінами від 02.12.2014р. № 1194),
9.Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із
змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від ЗО вересня 2016 року N 860),
Ю.Наказ МФУ від 14.02.2011р. № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» ( із змінами,
внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів N 1488 від 23.11.2011, N 1627 від 14.12.2011 ),
II .Наказ МФУ "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" від 02.12.2014 №1195 (із змінами від 23.12.2016р. № 1134),
12.Наказ МФУ від 01.10.201 Ор №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для
місцевих бюджетів у галузі "Державне управління» (із змінами від 27.09.2012 № 1035 ),
34.Статут територіальної громади міста Токмак від 08.05.2003р.№1,
14.Рішення сесії Токмацької міської ради від 31.01.2017 №5 «Про бюджет міста Токмака на 2017 рік»
15.Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України ДБН Д.1.1-7-2000
16. Правила благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку в місті Токмак, затверджений Рішенням Токмацької міської ради від 19.06.2014р.
17. Правила визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1 -1 -2000
18. Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджені наказом Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005, № 76
19. Договір-лізингу №1/12/13 від 30 грудня 2013 року
20. Рішення Токмацької міської ради від 23 березня 2017р. №11 «Про внесення змін до рішення міської ради від 31.01.17р. № 5 «Про бюджет м.
Токмака на 2017 рік»
21. Рішення Токмацької міської ради від 23 березня 2017р. № 10 «Про затвердження Програм на 2017 рік»

Мета бюджетної програми
програма спрямована на розв’язання проблем житлово-комунального господарства міста, забезпечення беззбиткової роботи підприємств галузі,
забезпечення споживачів послугами необхідного рівня та якості відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п
1
2

кпквк
4117470
4116021

КФКВК
0490
0610

Назва підпрограми
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
Капітальний ремонт житлового фонду

