
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 13 червня 2022 р о к у  м . Івано-Франківськ №_______6_______

Про затвердження та 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, 
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.09.2014р. за № 1104/25881 (зі 
змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2022 рік по департаменту 
розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації по КБП 1917461, 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 1917340 затвердженого 
наказом департаменту розвитку громад та територій, дорожнього, житлово- 
комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації 
від 17.01.2022 р. № 1, виклавши його в новій редакції, що додається.

3. 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 рслакцн наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

І найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13 06 2022 № __________________ 6___________

1900000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Д сн ар іам сн і розвитку і ромал та територій, дорож ньою , ж и и ю во -к о м у н ал ьн о їо  господарства, 
м істобудування тз  архітектури ОДА_____________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43380399

(код за ЄДРПОУ)

1910000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Д сііар іам снт ро ївитку  і ромад та територій, дорожнього, ж итлово-ком унального господарства, 
м істобудування та архітектури Івано-Ф ранківської ОДА________________________________________

(найменування відповідального виконавця)

43380399

<код за ЄДРПОУ)

з . 1917340

>д Програмної класифікації видатків 
кредитування місцевого бюджету)

7340 0443

з Т нпової програмної класифікації вида- 
кредитування місцевого бюджету)

/ код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

П роектування, реставрація та охорона п ам 'я то к
архітектури________________________________________________

Vнайменування июджетної програми згідно з  Типовою проірамною  класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0910000000

і  код оюджету;

4. Обсяг бю дж етних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 0,00 гривень.

500 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 500 000,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Рішення сесії обласної ради від 29.05.2020 року № 1455-35/2020 "Про затвердження регіональної цільової програми паспортизації пам'яток містобудування та архітектури Івано- 
Франківської області на 2021-2025 роки", рішення сесії обласної ради від 17.12.2021 року № 342-11/2021 "Про обласний бюджет на 2022 рік", розпорядження ОДА від 03.06.2022 №201.

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

№> з/п І Ііль державної політики

[Ц

7. Мета бю дж етної програми
Забезпечення належного стану пам’яток історіїта культури

8. Завдання бю дж етної програми

№  з/п Завдання

1 Проведення паспортизації об'єктів культурної спадщини
2 Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини



3 Проведення вшновлювальних робіт на об єктах культурної спадщини
4 Проведення науково-проектних робіт на об єктах культурної спадщини

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Паспортизація пам'яток архітектури місцевого значення 500 000,00 0,00 500 000.00

УСЬОГО 500 000,00 0,00 500 000.00

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

№  з/п Найменування м ісцево ї/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Уеього 0,00

1. Результативні показники бю дж етної програм и

№  з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

і Кількість об'єктів пам'яток містобудування та архітектури які 
портребують паспортизації

од Програма 66.00 0.00 66,00

продукту

І
Кількість об єктів пам'яток містобудування та архітектури на яких 

планується виготовити паспорти
од Програма 64,00 0.00 64.00

ефективності
і Витрати на виготовлення одного паспорта грн Програма 7 821,00 0.00 7 821.00

якості

і
...

Відсоток паспортизованих пам' яток містобудування та архітектури відс Прогноз 100,00 0,00 100,00

Любов ОСТАП'ЯК

(І Н1Ц1Ї прізвище)

жV  (підпис)

Ірина МАЦЬКЕВИЧ
(ініціали/ініціал. прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Накат

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

______ 13 06.2022 № _______________6

3.

1900000

1910000

1917461

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету па 2022 рік

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації виляпав та 
кредитування місцевого бюджету)

Д енар іам ем і розвитку громад та  територій, дорож нього, ж итлово-ком унальної о господарства, 
м істобудування та  архітекту ри ОДА_____________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Д епартам ент розвитку громад та  територій, дорож нього, ж итлово-ком унального господарства, 
м істобудування та архітектури  Івано-Ф ранківської ОДА________________________________________

(найменування відповідального виконавця)

43380399

(код за ЄДРПОУ)

43380399

(код за ЄДРПОУ)

7461 0456

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

У трим ання та  розвиток автом обільних доріг  та дорож ньої 
інф раструктури  за рахунок кош тів м ісцевого бюджету

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

4. О бсяг бю дж етних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 0,00 гривень.

7 763 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 763 700,00

0910000000

(код бюджету)

гривень та

5. П ідстави для виконання бю дж етної програми
зпорядження обласної державної адміністрації від 07.06.2022 № 208.

6. Цілі держ авної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бю дж етної 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 капітального ремонту дорожньої інфраструктури
2 Поточний ремонт дорожньої інфраструктури
3 Проведення будівництва (відновлення) дорожньої інфраструктури



__________4_______  ІЕкслдуаітщійне утримання доріг загального корінлувапнямісцевого значення

9. Н апрями використання бюджетних коштів
гривень

№  з/п Напрями використання бю джетних коштів Загальний фонд С пеціальний фонд У сього

1 2 3 4 5
1 Експлуатаційне утриммання доріг загального користування місцевого значення 7 763 700,00 0,00 7 763 700,00

УСЬОГО 7 763 700,00 0,00 7 763 700,00

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

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

1 2 яд 4 5
Усього 0,00

І і . Результативні показники бю дж етної програми

№  з/п Показники
Одиниця

виміру
Д ж ерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

і Кількість доріг, які потребують есплуатаційного утримання од Балансові відомості 383.00 0,00 383.00
продукту

1 Кількість доріг на яких буде проведено еегитуатаційне утримання од.
Розпорядже н ня 8,00 0,00 8,00

ефект виносі і
і Середня витрата на проведення експлуатаційного утримання грн Розрахунок 970 462,50 0,00 970 462.50

С я кості
Висоток освоєння на проведення експлутаційного утримання відс Прогноз 92,00 0,00 92,00

Д и р еіо р  деііар

ПОГОДЖ НІ
Департамент фіна 
(Назва мі

Любов ОСТАП'ЯК

(ініціали/інгціал, прізвище)

ї п и н я  М Д Г П ч к 'Р И И Ч

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


