
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ, 
ДОРОЖНЬОГО, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА, МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

Про внесення змін до паспорту 
бюджетної програми на 2022 рік

Відповідно до рішення сесії Івано-Франківської обласної ради від 17.12.2021 
року № 342-11/2021 "Про обласний бюджет на 2022 рік", рішень сесій Івано- 
Франківської обласної ради, Протоколів постійної комісії обласної ради з питань 
бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій, Правил складання 
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, 
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2014р. за № 1104/25881 (зі 
змінами),

НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми по департаменту розвитку 

громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації за КБГІ 1917461 
затвердженого наказом департаменту розвитку громад та територій, дорожнього, 
житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдерж
адміністрації від 13.06.2022 р. № 6, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Н А К А З
в ід  18  липня 2 0 2 2  р о к у м. Івано-Франківськ № 8

Директор департаменту Любов ОСТАП’ЯК



'1 ДТП ЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 201 ‘І року .Міг 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України віл 29 грудня 2 0 і 8 року №  3 209)

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ ______________________________ ______________________________________________

Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального 
____________________посію даре і на. м іц іо6 \;і\вш ііін  га арх ітектури  ОДЛ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

18.07.2022_____ № ________________8 _____

1900000

(код П рограмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ПА С П О РТ
бю дж етної програми місцевої о бюджету на 2022 рік

Департамент рої витку громад та територій, дорожньою, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури ОДА   ________________ ____

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43380399

(код за ЄДРПОУ)

1910000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Дсплр гамен і розвитку і рома.і та територій, дорожнього, житлово-комунального господарстка, 
містобудування та архіїекгурн Івано-ФранківськоїОДА_______ ___ __________________________

(іщйМснувакня відповідального виконавця)

43380399

(код за ЄДРПОУ)

1917461

(код Програмної класифікації вилатківтя 
кредитування місцевого бюджету)

74 Ы 0456

ї кпд Типової
кредитування місцевого бюджету)

уКОД '•'ункшональної к л а с и ф і к а ц і ї  

видатків та кредитування бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми злдно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бю дж етних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 0,00 гривень.

ЗО 737 232,00 гривень, у тому числі загального фонду ЗО 737 232,00

0910000000

(код бюджету)

гривень та

5 Підстави для виконання бю дж етної програми
Розпорядження обласної держ авної адміністрації від 07.06.2022 А"» 208, розпорядження обласної держ авної адміністрації від 28.06.2022 №  226.

6. Цілі держ авної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бю дж етної програми

№ з/п Ціль державної політики

7. Мета бю дж етної програми
Утримання автом обільних дорії в належному експлуатаційному стані.

8. Завдання бю дж етної програми

№  з /п Завд ан н я

1 Проведення Капітального ремонту дорож н ьої інфраструктури
2 Поточний ремонт дорож ньої інфраструктурі!
3 1 Іроветення будівництва (відновлення) дорожньої інфраструктури
4 Експлуатаційне утримання доріг загального корнстуваннямісдевого значения



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5
І Е ксплуатаційне утриммання дор іг загального користування м ісцевого значення ЗО 737 232.00 0,00 30 737 232.00

УСЬОГО ЗО 737 232.00 0,00 ЗО 737 232,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бю дж етної програми
гривень

№  з/п Найменування місцевої /  регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
У сього 0,00

[ня витрата на проведения експлуатаційного утримання

юсння на проведення експлута цій ного утримання

№  з/п Показники
Одиниця

виміру
Дж ерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

_________________________ затрат__________________________
Кількіст ь доріг, які потребую ть есш іуатащ йного утримання

п родукту
Балансові в і д о м о с т і 383.00 383.00

Кількість дорії на яких буде проведено есгш уатаційке утримання Розпорядження
18.00

І І. Результативні показники бю джетної програми

ефекі ивності

відс

Розрахунок

І]рої нот

1 707 624.00

чл.вд
І 707 624.00

94.00

Л ю бов О СТА П 'ЯК

( і н іц іа л и / ін іц іа л ,  п р із в и щ е )

Ганна КА ЧУ Р

(підпис) (ініціапи/шішал, прізвище)


