
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 
року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту енергетики, транспорту та 
зв'язку Вінницької міської ради 
"/ У " О  5  2019 року № ^

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1900000
(код)

Департамент енергетики, транспорту та зв'язку_____________________________________________________
(найменування головного розпорядника)

2. 1910000
(код)

Департамент енергетики, транспорту та зв'язку______________________________________________________

(найменування відповідального виконавця)

3. 1917330
(код)

0443
(КФКВК)

Будівництво інших об'єктів комунальної власності______________________________
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 628 209,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 628 209,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України;
2. Закон України від 23.11.2018р. № 2629-УІІІ "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
3. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами;
5. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що 
можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
6. Рішення Вінницької міської ради від 21.12.2018р. № 1468 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019рік" зі змінами;
7. Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, затверджена рішенням міської ради від 21.12.2018 №1467, зі змінами.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетной програми
№ з/п Цілі державної політики

1
Задоволення потреб держави у забезпеченні стабільного розвитку авіаційної галузі, приведення інфраструктури авіаційного транспорту у відповідність з міжнародними стандартами, 
забезпечення набуття Україною статусу транзитної держави з урахуванням її унікального географічного розташування.

7. Мста бюджетної програми

Забезпечення розвитку інших об'єктів комунальної власності

8. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання



1 Забезпечення реконструкції аеродрому КП "Аеропорт Вінниця"

9. Напрям и використання бюджетних коштів (гри)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 6

1 Забезпечення реконст рукції аеродрому К П  "Аеропорт Вінниця " 2 628 209 2 628 209

Усього 2 628 209 2 628 209

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

Найменування місцевої/регіональної програми загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

Місцеві/регіональні програми - всього 2 628 209 2 628 209

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік 2 628 209 2 628 209

Усього 2 628 209 2 628 209

11. Результативні показники бюджетної програми:

№  з/п Показник Одинця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7, Забезпечення реконструкції аеродрому КП "Аеропорт Вінниця”
1 Показники затрат

1

Обсяг видатків на проектні роботи для реконструкції 
об'єктів грн.

Рішення міської ради "Про 
бюджет Вінницької міської 
об'єднаної територіальної 
громади на 2019 рік" зі 
змінами

2 628 209 2 628 209

2 Показники продукту

1
Кількість проектів для реконструкції об'єктів од. Договір на виконання робіт 1 1

3 Показники ефективності

1

Середні витрати на розробку одного проекту для 
реконструкції об'єкту грн. Розрахунок 2 628 209 2 628 209

4 Показники якості



Рівень готовності проектної документації реконструкції 
об'єктів

% Розрахунок

1

»

100,0 100,0

_____ М В. В арлам ов
(ініціали та прізвище)

______ Н.Д. Л уценко
(ініціали та прізвище)


