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УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ 
ДОРОЖНЬОГО, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА, МІСТОБУДУВАННЯ ТА 
. __ АРХІТЕКТУРИ  __

Н А К А З
від 29 серпня_2022 року м. Івано-Франківськ № [3

Про внесення змін до паспорту 
бюджетної програми на 2022 рік

Відповідно до ріш ення сесії Івано-Ф ранківської обласної ради від 17 12 2021 
року №  342-11/2021 -’Про обласний бю джет на 2022 р ік ”, ріш ень сесій Івано- 
Ф ранківської обласної ради, П ротоколів постійної комісії обласної ради з питань 
бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій, розпоряджень обласної 
державної адміністрації, Правил складання паспортів бю джетних програм місцевих 

юджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом М іністерства фінансів

шКп о т т я 1Д 2Ь;?8;21°п14р- №  836, заРеєстРОваним в М іністерстві ю стиції України 
10.09.2014р. за №  1104/25881 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до паспорту бю дж етної програми по департаменту розвитку 

громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства 
містобудування та архітектури облдерж адміністрації за КБП 1917461 затвердженого 
наказом департаменту розвитку громад та територій, дорожнього, житлово- 
комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації 
від і jt.0b.Z022 р. №  б5 виклавши його в новій редакції, що додається.

2 . Контроль за виконанням цього наказу залиш аю  за собою.

Заступник
директора департаменту



ЗАТВЕРДЖЕНО
■Наказ Мі патерства фінансів України 26 серпня 2014 року №  836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Д епартам ент розвитку громад т а  територій , дорож нього, ж итлово-ком унального 
господарства, містобудування та архітектури ОДА

(най м ен у в ан н я  г о л о в н о го  р о зп о р я д н и к а  кош тів  м іс ц е в о г о  бм>ЛЖ£іу)

29 08.2022 № ____________  ІЗ

1900000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бю дж етної програми місцевого бюджету на 2022 рііс

Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, 
місі орудування та архітектури ОДА _____________ _______________________ _______ _________

(наимснуіганіїя головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43380399

(ход м  ЄДРПОУ)

1910001)

(код П рограмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА_____________________________________

(найменування відповідального виконавця)

43380399

(код за ЄДРПОУ)

1917461

(код Програмної класифікації видатків га 
кредитування місцевого бюджету)

7461

4. Обсяг бю дж етних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 0,00 гривень.

0456

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікації» ні 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

134 013 170,00 гривень, у тому числі загального фонду 134 013 170,00

0910000000

(код бюджету)

гривень та

5. Підстави для виконання бю дж етної програми

Розпорядження обласної держ авної адміністрації віл 07.06.2022 №  208. розпорядження обласної держ авної адміністрації від 28.06.2022 JV» 226,
рішення обл асної ради від 06.07.2022 № 472-15/2022, роїпорядження обласної держ авної адміністрації від 22.07.2022 №  252, розпорядження обласної держ авної адм ін істрації від 
05.08.2022 Аг 259, розпорядження обласної держ авної адміністрації під 08.08.2022 №  262, розпорядження обласної держ авної адміністрації від 26.08.2022 JV" 295.

6. 1 Іілі держ авної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бю дж етної програми

№ з/п Ціль державної політики

7. Мета бю дж етної програми
Утримання авто мобільних доріг в належному експлуатаційному стані.

8. Завдання бю дж етної програм и

№ з/п Завдання

1 Проведення капітального ремонту' порожньої інфраструктури



1 П оточний ремонт порожньої інфраструктури
3 П роведення будівництва (відновлення) дорожньої інфраструктури
4 Експлуатаційне утримання доріг загального користуваннямісцевого значення

9. Напрями використання бюджетних коштів
  __________________________   гривень

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

1 2 3 4 5
1 Експлуатаційне утриммання доріг загального користування місцевого значення 134 013 170.00 0.00 134 013 170.00

УСЬОГО 134 013 170.00 0.00 134 013 170,00

10. Перелік м ісцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бю джетної програми
________        гривень

№  з/п Найменування м ісцевої/регіон альн ої програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього 0,00

І і. Результативні показники бю джетної програми

№  з/п Показники
Одиниця
вим іру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

1 Кількість доріг, які погребують есплуатаніїіного утримання ОД Балансові відомосі і 383.00 0.00 383,00
продукту

1 К ількість доріг на яких буде проведено ееПЛуаташЙне утримання
од. Розпорядження 48,00 0,00 48.00

ефективності
і С ередня витрата на проведення експлуатаційного утримання грн /  Роїрах гнок 2 791 941.04 0,00 2 79] 941.04

якості
1 - - е дтйииуьдк осяо< пня на проведення експлуташГшото утримання 

і к  У і '--ч̂
в ідо _ /  -  Прогноз 96,00 0,00 96,00

Заступник- ДиріД-фз'.і
/ X .  -*\\

ПОГШ{$ВИО: / ^ У Х  ї
ДенаріІЙЦ |і*іан _ ___тн-уг
(Назва »((ЯгйодА ф ін а і68М М рган ^У 9°

\  А-_: ^  а ° у /
гч.и^ійі;1

Роман Д У Н ИЧ

М II

(інщіали/шшіал, прізвище)

Ірина М АЦЬК ЕВИЧ

(інщіали/ініціал, прізвище)


