
укрдiнд
СНОВСЬКА MICьKA РАДА

ВIДДIЛ КУЛЬТУРИ I ТУРИЗМУ
Наказ м 24

по вiддiлу культури i туризму СновськоТ MicbKoT радивiд 24 квiтня 2020 року

Про внесення злtiн do паспорmу
бюdмсеmноi проzралwа бюdilсеmу
*ticbKoi об' edH ан ot mepumopialtbH ot
еролtаlu на 2020 piK

Вiдповiдно до пункту 8 cTaTTi 20 Бюджетного кодексу Украiни, накzlзу
MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 26.08 .20|4 Ns 836 ,,Про деякi .r**"
запров адженнrI прогр амно-цiль ов ого методу складання та виконанIш мiсцевих
бюджетiв", заре€строваного в MiHicTepcTBi юстицii Украilпа 10,09.2014 р. Jф
110з/25880 {зi змiяами), рiшежи 46 cecii 7 с*шкшrr*я Сlю*съкоi мiсъхол'Ь*"
Jф12-46/VII кПрО внесеннЯ змiн дО рiшення СновсъкоТ мiськоi ради вiд
2а.п2019 року Ngl0-42/VII ,,Про бюджет Сновськоi мiсъкоi об'еднаноi
територiальноi громади на 2020 piK" та розпорядженнrI голови Сновськоi
мiськоi Ради вiд t3.04,2020 року м 68 ,,Про BHeceHHrI змiн до спецi€lJIьного
фонду бюджету"

НАКАЗУIо:

внести змiни до паспорту бюджетноf програми бюджету мiсъкот
об'сднаНоi територiа-llьноТ громади на 202а рiц "r*ла"-" його в новiй
редакцii, що додаетъQя, асаме за:

КIIКВК Назва бюджетноi програми
1017З24 Будiвниrцво установ та закладiв культури

ffодаток: на l арк.у 1

Нача-пъlптк вiддiлу культури i
Сновськоi MicbKoi ради
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н.доБнЕнко



ЗАТВЕРДЖЕНО
I Iaкa] N,liHicтepcтBa фiнансiв Украiни 26 серпня 20 1.1 роч Л! 8Зб
(} редакцiI наказ\,МiнiФерства фiнансis Украiни BiJ 29 гDдня 2()llt рок л9 l2()9)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
наказ вiллiл CHoBcbKoi MicbKoi

oIаймеIryвашя гФIовноlо ро!tор&rпика коштiв мiсцеюго бIолхfl])

_Nq-

Паспорт
бюджетноi програмп мiсцевого бюджету па 2020 piK

1000000 Вiддiл кульryри i туризму Сновськоi MicbKoi ради
(кол Пгофдмпоi Lrrсифlкацli видатк|в la щ]lmъапня ( пrfivецвдння юf,овноло ро iпорцнпкs к,Iп l IB мiсцеюm бюJreп )

4l l96з56
код СДРПОУ

41 196356
код Програмноi еъсифiкацii sшатхiв та крфшвшяя (пsЛмслчваппя вiдповiддьного виковавщ) ко! €лРПоУ
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Обm бЬIOiспrш прхщчФь /6юм,х ЕrгЕущъ " l9О5]ЗО,ОО т,евъ, уфму sпФi зшьвою фнry - _ гри@ь вспсцiдьвоm Фоц 1905lзо,оо фвеБ,

ПйtшП ДЛ! ВшО!м боДмIrоl пргрм: КйФйл& Уrwп u, Б\ld,мпп юп.п ухроfuу, зу чро аце .йоq,о!в@ц-,-Jо@ ул1,1ф rпро дёр,яф б16+Rй улrфfu ю 2о2о I,k,, w мФу Bjo
27,07,20l l р. 

^19.15 

(n ыim ort з0.I1.20l, р м 126о, .й 10.09.2015 р М 76' Лр эйёра*,м ЛрвrФаф,.р4l*r р.rr,йfuц @щiо бФdм|й пр.2рм dм яi.!M бюiмis п oloФ@ u.p не

h боПаелнс лр@рй,ьl!еав fun*Mi@ ф siЙi' пр. ь мйл0\ IlM мФу ой 2o.o9.2ol7 р Jь7gз (ьwьыч.iо 29.]2.2ot7 р.м ! ta]. еid о].о2.2оlа 
" 

м70, вй t5.o5.2olsM5l0,

'Про бюП*й Снвфl 
'iфl 

й'.Пfuоl п.рLпор@uФl 1рfudч Nа 2о2о р. Pi@M 16 ё*il7 шMвal@kol Ml рdч Bin 27.оз.202о,оry. рйорамй м| смюl *icфI рй an в,u,202о ро*у м а

оюлжетноl

Мета бюджетноi програми : 3абезпечення бvdiвнuumва mа псziона пьнuli поzрлппк
об'сднаних теDитоDiальних

апрями ви коштlв:

N з/п Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiальний фонд
у тому числi бюджет

позвиткч
Усього

?
реконgгрукцiя та реставрацiя чстанов та закладiв кчльтчпи l 70692 1,00 l 70692 1.00 l 70692 1.00

2 Капiтальний ремонт iнших об'сктiв l98209.00 l 98209.00 l 98209,00
Усього о l 905 l з0-00 lg05lз000 l905l?000



пьтативнl показники

Начальrrик вiдцiлу культ}ри i туризму
CHoBcbKoi

bкol радиФi

н(

на реконструкчiю та ресmврацiю

Кошторис на2020 piK, рiшення42 cecii7 сшикання
CHoBcbKoi MicbKoi рали вiл 20.1 2.201 9 року Nл 1 0-
42lVlI "Про бюджет CHoBcbKoi MicbKoi об'еднаноi

територiальноi громади на 2020 piK. рiшення 46 cecii
7 сюIикання CHoBcbKoi MicbKoi рали вiд 27.03.2020

витраm на реконсгрукчiю об'екга.

Кошторис на 2020 piK, рiшення 42 cecii7 сшикання
CHoBcbKoi MicbKoi рали вiл 20.12.2019 року Nl l0-
42IVII "Про бюлжет CHoBcbKoi MicbKoi об'сднаноi

територiа,rьноi громали на 2020 piK. рiшення 46 cecii
7 сшикання CHoBcbKoi MicbKoi ради вiд 27.03.2020

питома вага кiлькостi об'епiв на якi
шану€ться проведення реконс,трlжчii, до
кйькостi обекiв, що потребуюъ

витрати на капiтаrrьний ремоm об'екiв Кошорис на 2020 piK, Розпорядження голови

кiлькiсъ обскiв, в яких Iutануеться
провести капiтальний ремоFг

,Щоговiр, аm виконаних робiт

Середнi вrграш на капiтальний ремоm

питома вага кiлькостi об'екгiв в якrл<

плануеъся проведення капiтмьного
ремонry ло кйькостi обсmiв, цо

н. доБнЕнко
(iнiцiши та прiзвице)

л. сАвчЕнкоMlcbкol ради
(iнiцiми та прiзвище)


