
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАР ТАМЕНТ РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ 
ДОРОЖНЬОГО, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА, МІСТОБУДУВАННЯ ТА 
_ АРХІТЕКТУРИ

Н А К А З
від 08 серпня 202?. рпк-у м. Івано-Франківськ №

Про внесення змін до паспорту 
бюджетної програми на 2022 рік

Відповідно до рішення сесії Івано-Франківської обласної ради від 17.12 2021
року № 342-1 1/2021 "Про обласний бюджет на 2022 рік", рішень сесій Івано-

ранківської 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), v

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. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор департаменту Любов ОСТАП’ЯК



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

ЗА Т В Е Р Д Ж Е Н О
Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

08 .08.2022  №  ] 1

1900000

Ті Ш П'̂ ДЛТИ Г1

П А СП О РТ

? Т ї! 0 !  П р и Г р а л Т И  Гп іС Ц сВ иГ и  УНіД Ж Є Т )1 Н З Р ІК

(код П роф ам н ої класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Доларі имен і розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства. 
містобудунапни га архітектур» ОДЛ__________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43380399

(код за ЄДРПОУ)

1910000

(код П роф ам н ої класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Дспаргамсн і розвитку громад та територій, дорожньої о, житлово-комунального господарства, 
містобудування та ярхіїектури Івано-Ф ранківськоїО ДА ___________________________________

(найменування відповідального виконавця)

43380399

(код за ЄДРПОУ)

3 . 1917461

(код П роф ам н ої класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

7461 0456

(код Типової профамної класифікації видаткі в та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(найменування бюджетної проф ам и згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бю дж етних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 0,00 гривень.

57 952 232,00 гривень, у тому числі загального фонду 57 952 232,00

0910000000

(код бюджету)

гривень та

5. Підстави для виконання бю дж етної програми
Розпорядження обласної держ авної адміністрації від 07.06.2022 №  208, розпорядження обласної держ авної адміністрації від 28.06.2022 №  226,
рішення обл асн о ї ради від 06.07.2022 №  472-15/2022, розпорядження обласної держ авної адміністрації від 22.07.2022 № 252, розпорядження обласної держ авної адм ін істрації від 
05.08.2022 №  259     ____________ ________ _________________ _____________________________ _________ ______________ _

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 доріг в належному експлуатаційному стані.

8. Завдання бю дж етної програм и

№ з/п Завдання

1 Проведения капітального ремонту дорожньої інфраструктури



2 Поточний ремсип дорожньої інфраструктури
3 Проведення будівництва (відновлення) дорожньої інфраструктури
4 Гкчтідуагаїїніне 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
І Експлуатаційне утриммаиня дорії загального користування місцевого значення 57 952 232.00 0,00 57 952 232,00

УСЬОГО 57 952 232,0» 0,00 57 952 232,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, шо виконуються у складі бю джетної програми
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ірнвень

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

1 2 3 4 5
Усього 0.00

Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники
Одиниця

виміру
Д ж ерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 л-> 4 5 6 7
іяграг

1 Кількість норм які потребують есплуаташйного утримання од Балансові відомості 383.00 0,00 383,00
продукту

1 Кількість доріг на яких буде проведено есгшуатанійне утримання од. Розпорядження
33.0(1 0,00 33,00

ефективності
і Середй* витрата на проведення експлуатаційного утримання грн Розрахунок 1 756 128.24 0,00 1 756 128.24

уЙК. якості
/О їд О У У Ч -&Де6гок реврсния на проведення екс плутаній ного утримання ВІДС Прогноз 96.00 0,00 96.00

/пі. -ї 33
ДиреГОр департа:

ПОІ ОД/КЕ.Н
Департа^іі

"І Ч'ктЯ'-'од
Любов ОСТАП ЯК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Назвало. 

Д ирекю р деї

■\о. ЗД08.2'

Ірина МАЦЬКЕВИЧ
(п ід п и с ) (ініціали/ініціал, прізвище)


