
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 паспортів 
бюджетних програм 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 КБП 1917461 затвердженого 
наказом департаменту розвитку громад та територій, дорожнього, житлово- 
комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації 
від 13.06.2022 р. № 6, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Внести зміни до паспорту бюджетної програми по департаменту розвитку 
громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації за КБП 1917370 затвердженого 
наказом департаменту розвитку громад та територій, дорожнього, житлово- 
комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації 
від 11.02.2022 р. № 3, виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Н А К А З
від 25 липня 2022 р о к у м. Івано-Франківськ № 9

Любов ОСТАП’ЯК



з а т в е р д ж е н о

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №> 836
(у редакції наказу М іністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департамент розвитку г ромад га територій, дорожнього, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури ОДА 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

 25 07 2022 № 9

1900000

(к о д  П р о гр а м н о ї класифікації и и д атк ів та  
к редитуванн я м ісцевого бю дж ету)

ПАСПОРТ
бю джетної програми місцевого бю дж ету на 2022 рік

Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури ОДА   _______

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43380399

(код за ЄДРПОУ)

19100(10

(код Програмно» класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, 
містобудування га архітектури Івано-Франківської О Д А ____________ ________ _____ _________

(найменування відповідального виконавця)

43380399

(код за ЄДРПОУ)

3. 1917461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(код П рограмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. О бсяг бю дж етних призначень/бюджетних асигнувань 33 222 232,00 гривень, у тому числі загального фонду 32 222 232,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бю джетної програми
Розпорядження обласної держ авної адміністрації від 07.06.2022 №  208, розпорядження обласної держ авної адміністрації від 28.06.2022 №  226, 
ріш ення обл асн о ї рази від 06 .07.2022 №  472-15/2022_____ _____________________________________________________________

6. Цілі держ авно ї політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№  з/п Ціль державної політики

7. М ета бю дж етної програми
Утримання автомобільних доріг в належному експлуатаційному стані.

8. Завдання бю дж етної програми

№  з/п Завдання

1 Проведення капі тального ремонту дорожньої інфраструктури
2 Поточний ремонт дорожньої інфраструктури



І І поведения будівництва (відновлення) дорож ньої інфраструктури-----------------
Ексш іуаіаиїйис утримання доріг загального користуваннямісцевого значення

9. Напрями використання бю джетних коштів гривень

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів

Експлуатаційне VI риммання доріг загальног о користування місцевого шзчсння 

УСЬОГО______________________________ ____ _________________—-----------

Загальний фонд

33 222 232.00 
33 222 232,00

Спеціальний фонд

0,00
0,00

Усього

5~
33 222 232.00 
33 222 232,00

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

№  з/п Найменування м ісцевої/регіонально! проїрами Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
0,00

У сього____________________________ ____________ -____________ ___________

Резул ьтативні показники бю дж етної програми

№ з/п І Іоказники
Одиниця

виміру
Джерело інформації 

4

Загальний фонд 

5

Спеціальний фонд 

6
Усього

7

 затрат_____
К ількість .тори. які потребують сеплуатніїїйинго утриманця 

ПРОДУКТУ

Балансові відо м о сті

К ількість  дор іг на яких буде проведено есплуатаціііне утримання
Розпорядження 21.00 0,00

МД

‘^ • ‘Т к г ії^

21,00



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мшісте|К.“гва фінансів України 26 серпня 2014 року №  836
(у редакції наказ)' М іністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗА ТВЕРДЖ ЕН О
Наказ

Департамент розвитку і ромал та територій, дорожнього, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури ОДА 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

25.07.2022 № 9

1900000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бю джетної програми місцевого бюджету'

Департамент розвитку і ромал та території«, дорожнього, житлово-комунального госполарстоа. 
містобудування та архітектури ОДА_________________________________________________________

(найменування головного розпорядника к о и т в  місиевоіч) бюджету)

43380399

(код за СДРГІОУ)

2. 1910000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, 
містобудування га архітектури Івано-Франківської ОДА____________ _______________ ________

(найменування відповідальною виконавця)

43380399

(код за ЄДРПОУ)

3. 1917370

зд Програмної класифікації видатків 
кредитування місцевого бюджету)

7370 0490

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

І’еалііацім інших заходів щодо соціально-економічною 
розвитку територій______________________________________

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

0910000000

(код бюджету)

4. О бсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 103 000,00 гривень.

103 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

5. Підстави для виконання бю дж етної програми
Протокол постійної комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 08.02.22р. № 27, 
ріш ення сесії обласної ради від 06.07.2022 " 472-15/2022.___________ ___________________

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

№  з/п Ціль державної політики

1 Реалізація заходів щодо соціально-економічного розвитку території

7. М ета бю дж етної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури ровитку території Івано-Ф ранківської області.

8. Завдання бю дж етної проірами

№ з/п Завдання

1 11 поведения будівництва, реконструкці і та  капітального ремонту об єктів соціальної сфери

9. Напрями використання бюджетних коштів



гривень

№  з/п Напрями використання бю дж етних коштів

Вигинання заходів передбачених прої рамою
УСЬОГО

Загальний фонд

0,00
0,00

Спеціальний фонд

103 000.00
103 000,00

Усього

103 000,00

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

№  з/п Найменування місцевої / регіональної програми

Усьої о

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

П . Результативні показники бю джетної проірами

№  з/п І Іоказники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

  і:і і цят___________

Обсяг запланованих видатків
і р н

Протокол комісій обласної ради з 
питань бюджету, фінансів іа 

податків, рішення сесій обласної 
_______ п а д и ______________

0,00 103 000.00 103 000,00

Кількість об єктів на яких буде проведено будівництво, капітальний 
ремонт та реконструкція

Протокол комісій обласної ради і  
ни гань бю джету, ф інансів та 

податків, рішення сесій обласної 

  ЕіШ---------------------

0.00 2,00

е ф е к і  Н ИНОСт і

Середин нитрата на проведення роби по одному об екту ірн Розрахунок 0,00 51 500,00

2.00

5 ! 500,00

 >- -- -| ~ - ....------------------
Рівень освоєння фінансовіїх ресурсів на об гктах Прогноз

\ініціали/інщіал. прізвище)

Ганна КАЧУР
(ініцгали/шіціал, прізвище)


