
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, 
ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

Н А К А З

від ОґР, $ / _________ м. Івано-Франківськ № ^  __________

Про внесення змін до паспортів 
бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань 
бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 18.06.2021 року 
№1 1 ,  Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та 
звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України 
від 26.08.2014 року № 836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
10.09.2014 року за № 1104/25881 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства 
фінансів України від 29.12.2018 року № 1209)

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2021 рік по 
департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури 
обласної державної адміністрації за КПКВК 2717330 «Будівництво інших 
об'єктів комунальної власності», КПКВК 2717363 «Виконання інвестиційних 
проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій», КПКВК 2717461 «Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», що 
додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор департаменту 
економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації



І

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Н аказ/Розпорядчий документ___________________________________
Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури ОДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.07.2021 №  31-0

2710000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури ОДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40528062

(код за ЄДРПОУ)

2. 2710000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури ОДА

(найменування відповідального виконавця)

40528062

(код за ЄДРПОУ)

з . 2717461 7461 0456

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(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 класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 062 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

спеціального фонду- 1 062 000,00 гривень.

2 000 000,00

09100000000

(код бюджету)

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Протоколи постійної комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 28.05.2021 року №  10, від 18.06.21 №11

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми____________________________________________________________________

№ з/п Ціль державної політики

Підтримання в належному стані автомобільних доріг місцевого (обласного та районного) значення. Покращення дорожньої інфраструктури автомобільних доріг місцевого (обласного та районного) значення.

7. Мета бю джетної програми
Підтримання в належному стані автомобільних доріг місцевого (обласного та районного) значення. Покращення дорожньої інфраструктури автомобільних доріг місцевого (обласного 
та районного) значення.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Завдання бю джетної програми

№  з/п Завдання

1 Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури
2 Поточний ремонт дорожньої інфраструктури
3 Проведення будівництва (відновлення) дорожньої інфраструктури



У У "  з/ п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

* 1 2 3 4 5

1 Виконання заходів передбачених програмою 2 000 000,00 1 062 000,00 3 062 000,00

УСЬОГО 2 000 000,00 1 062 000,00 3 062 000,00

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

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

1 2 3 4 5
Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затр ат

і

Кількість доріг, які потребують капітального ремонту

од.

Протокол постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
соціально-економічного розвитку 

та інвестицій, рішення сесій

2 4 6

продукту

і

Кількість доріг, на яких планується проведення капітального 
ремонту

од.

Протокол постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету, 
соціально-економічного розвитку 

та інвестицій, рішення сесій 
пбпяг.нпї пали

2 4 6

еф ективності
і Середня витрата на проведення одного капітального ремонту грн. Розрахунок 1 000 000,00 265 500,00 і 265 500,00

якості

і |к  освоення бюджетних асигнувань на проведення 
П Р о ^ / '-к а н іт а л ь н о г о  ремонту ...........

відс. Про гроз 94,00 95,00

"Сергій ПОДОШ ВА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина М АЦЬКЕВИЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

м.п* 7 5  * і'п’ * 
'  * Р Д Т Н £



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

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ/Розпорядчий документ

Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури ОДА 

(найменування головного розпорядника кош тів місцевого бюджету)

08 .07.2021 № __________________31-0________________

ПАСПОРТ
бю дж етної програми місцевого бю джету на 2021 рік 

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури ОДА 40528062

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури ОДА 40528062

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
7363 0490 заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 0910000000

_____________________________________  ____________________________  територій__________________________________________________  __________________
(код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (К°Д бюджету)

кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань ________3 620 357,00________ гривень, у тому числі загального фонду  0,00_______гривень та
спеціального фонду- _________ 3 620 357,00__________гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Протокол постійної комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 28.05.21р. №10, від 18.06.21 №11, розпорядження КМУ від 19.05.2021 
№468-р,

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Інвестиційний розвиток територій

7. Мета бюджетної програми
Реалізація інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

І Проведення будівництва об'єктів
2 Проведення реконструкції об'єктів
3 Проведення капітального ремонту об'єктів

2700000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2710000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2717363

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)



Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд

гривень

Усього

В и к о н ан н я  зах о д ів  п ер едб ач ен и х  п ро гр ам о ю 0,00 З 620 357,00 З 620 357,00
УСЬОГО олю З 620 357,00 З 620 357,00

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

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

1 2 3 4 5
Усього 0,00

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат 0,00

1 Кількість об'єктів які потребують будівництва од.

Протокол постійної комісії обласної 
ради з питань бюджету, соціально- 

економічного розвитку та 
інвестицій, розпорядження ОДА

0 3 3

2 Кількість об'єктів які потребують реконструкції од.

Протокол постійної комісії обласної 
ради з питань бюджету, соціально- 

економічного розвитку та 
інвестицій, розпорядження ОДА

0 1 1

продукту

І Кількість об’єктів на яких планується будівництво од.
Протокол постійної комісії обласної 
ради з питань бюджету, соціально- 

економічного розвитку та 
інвестицій, розпорядження ОДА

0 3 3

2 Кількість об'єктів на яких планується реконструкція од.

Протокол постійної комісії обласної 
ради з питань бюджету, соціально- 

економічного розвитку та 
інвестицій, розпорядження ОДА

0 1 1

ефективності
1 Сере^ц«г®«^ата Да-спорудження одного об'єкта грн. Розрахунок 0,00 373 452,33 373 452,33
2 Серенаді ШгрІ&,т& й&ррісонструкцію одного об'єкта фн. Розрахуцрк 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00

и якес ії
1 Освоєння к о їм ^ в ^ ’йрЬйфдення будівництва відс. Прогноз 0,00 95,00 95,00

к п£/Віда^тбк освоєння кош тів \а  ̂ рорЄ^ення реконструкції відс. 1Ил#)ГНОЗ 0,00 95,00 95,00

X V-

\ е
ІС Н А  ^

(Дата пог&0кЛі|а)? Ц  ^  ^

(підпис)

(підпис)

Сергій Подошва

Ірина Мацькевич

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.



і

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/Розпорядчий документ_________________________________________

Д еп а р там ен ту  ек о н о м іч н о го  р о зв и тк у , п р о м и сл о в о ст і т а  ін ф р астр у к ту р и  О Д А  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.07.2021 № _________________ 31-0________________

2700000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

П А С П О РТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури ОДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40528062

(код за ЄДРПОУ)

2. 2710000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури ОДА

(найменування відповідального виконавця)

40528062

(код за ЄДРПОУ)

з . 2717330

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

7330 0443

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Б удівництво інш их об'єктів к ом унальної власності

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань _______ЗО 883 179,00 гривень, у тому числі загального фонду
спеціального фонду- _________ ЗО 883 179,00__________ гривень.

0,00

0910000000

(код бюджету)

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Протоколи постійної комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 19.03.2021 року № 7 та від 16.04.2021 року № 8, від 18.06.21 №11

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№  з/п Ц іл ь  д е р ж а в н о ї п о л іти ки

7. М ета бю джетної програми
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

№  з/п З ав д ан н я

1 Будівництво інших об 'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
2 Капітальний ремонт об 'єктів соціальної сфери та сокральної архітектури
3 Реконструкція інших об 'єктів  соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

9. Напрями використання бюджетних коштів
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ гривень

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

1 2 3 4 5
1 Капітальний ремонт покрівлі Снятинського ліцею "Інтелект” Снятинської районної ради 0,00 500 000,00 500 000,00



(шильні.......н і ........коли І-ІІІ ступенів у селі Ьолмарів Калуського району Івано-Ф ранківської
........ і 11 (1 черга будівництва). Коригування кошторисної документації

0,00 3 000 000,00 3 000 000,00

Капітальний ремонт системи поливу та водопостачання стадіону в смт. Брошнів-Осада 
Брошнів-Осадської селищ ної ради Калуського району Івано-Франківської області

0,00 300 000,00 300 000,00

4
Капітальний ремонт КЗ "Івано-Ф ранківський обласний госпіталь ветеранів війни" на вул. 
ІІІкрумеляка, 26, м Коломия (частина корпусу "А" (лікарні) з операційним блоком. 
К во ту ван н я  к о ш т о р и с н о ї  частини

0,00 600 000,00 600 000,00

5
Капітальний ремонт прилеглої території КНП "Обласний госпіталь ветеранів війни Івано- 
Ф ранківської обласної ради" на вул. ІІІкрумеляка, 26, м. Коломия, Івано-Ф ранківська 
область

0,00 400 000,00 400 000,00

6
Капітальний ремонт окремих приміщ ень ДНЗ "Ш овкова косиця" Брошнів-Осадської 
селищної ради об'єднаної територіальної громади Івано-Ф ранківської області

0,00 1 405 000,00 1 405 000,00

7
територіальної громади

0,00 49 000,00 49 000,00

8
Капітальний ремонт системи опалення і водопостачання Середньоберезівського ліцею 
Яблунівської селищ ної територіальної громади

0,00 200 000,00 200 000,00

9 Нове будівництво навчального корпусу та спортивного залу Делятинської ЗОШ  III ст №  1 
по вул. 16 липня в смт Делятин Надвірнянського району Івано-Ф ранківської області

0,00 2 000 000,00 2 000 000,00

10
Капітальний ремонт благоустрою території Брошнів-Осадської селищ ної ради Брошнів- 
О садської ОТГ Івано-Ф ранківської області

0,00 648 672,00 648 672,00

11
Капітальний ремонт хірургічного відділення КНП "Болехівська центральна міська лікарня" 
Болехівської міської ради

0,00 200 000,00 200 000,00

12
Реконструкція приміщення школи з подальшим перепрофілюванням школи 
1 ст в навчально-виховний комплекс "Ш кола-садок" с.Вороненко Я ремчанської міської ради 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00

13
Благоустрій території Історико-меморіального музею ім. Степана Бандери за адресою: с. 
Старий Угринів, вул. С Бандери, 48, Калуського району Івано-Ф ранківської області. 
Капітальний ремонт

0,00 8 500 000,00 8 500 000,00

14

Нове будівництво монументального знаку (флагш ток) на території Історико-меморіального 
музею ім. Степана Бандери за адресою: с.Старий Угринів,
вул. С .Бандери, 48, Калуського району Івано-Ф ранківської області з влаштуванням 
(Ьлагштоку

0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

15
Співфінансування об’єкта реконструкції будівлі ЗОШ  І-ІІІ ступенів з добудовою 
навчального корпусу та спортивного залу в с Красноїлля Верховинського району Івано- 
Ф оанківської області

0,00 5 000,00 5 000,00

16
Капітальний ремонт приміщень рентгенкабінету Солотвинської районної лікарні селища 
Солотвин Богородчанського району Івано-Ф ранківської області

0,00 107 209,00 107 209,00

17
Реконструкція системи водопостачання по вул. М иру в селищі Брошнів-Осада Брошнів- 
Осадської селищ ної ради об 'єднаної територіальної громади ІваноФ ранківської області 0,00 45 466,00 45 466,00

18
Капітальний ремонт будинку культури с. Нижній Березів Косівського району 
ІваноФ ранківської області

0,00 46 578,00 46 578,00

19
Реконструкція з добудовою приміщення спортзалу, їдальні, актової зали, майстерні та 
класних кімнат до Кадобнянської гімназії Брош нів-Осадської селищної ради об 'єднаної 
територіальної громади ІваноФ ранківської області

0,00 50 000,00 50 000,00

20
Виготовлення і коректура проектнокош торисної документації та витрати, пов'язані із 
введенням об 'єктів  в експлуатацію, поновленням технічних умов на об 'єкти  будівництва 
тощ о

0,00 621 617,00 621 617,00

21
Заіальноосвітня школа 1-111 ступенів в с Крилос Галицького району ІваноФ ранківської 
області

0,00 5 000,00 5 000,00

22
Добудова незаверш еного будівництва блоків №  І , №  2 (їдальня та  спорткорпус) 
М единського ІІВК Галицького району ІваноФ ранківської області. Нове будівництво

0,00 5 000,00 5 000,00

23

Дообладнання ліфтовим вузлом поліклінічного корпусу обласного госпіталю ветеранів 
війни Івано-Франківської обласної ради для безперешкодного доступу осіб  з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення на вул Ш крумеляка, 26 в м. Коломиї 
ІваноФ ранківської області (реконструкція)

0,00 1 000 000,00 1 000 000,00



24 Реконструкція будівлі М узею писанкового розпису з добудовою виставкової зали на вул 
Чорновола, 43 в м Коломия ІваноФ ранківської області

0,00 100 000,00 100 000,00

25

Науково-проектна документація на реставрацію недобудованого корпусу Національного 
музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського -  пам 'ятка 
архітектури та  містобудування місцевого значення, охоронний № 578 (колишній "Руський 
народний дім") з добудовою нового корпусу 
на вул. Театральній, 25, м. Коломия ІваноФ ранківської області

0,00 500 000,00 500 000,00

26
Капітальний ремонт окремих приміщ ень кафедри фтизіатрії та пульмонології КНП "Центр 
легеневих захворю вань” по вул. І. Франка, 17 в м. Івано-Франківську

0,00 400 000,00 400 000,00

27

Ремонт, реставрація та благоустрій території літературно-меморіального музею Василя 
Стефаника - пам'ятки архітектури місцевого значення, охоронний номер 960 
(колишній ж итловий будинок В. Стефаника) на вул. Стефаника, 20 в с. Русів Снятинського 
району Івано-Ф ранківської області

0,00 970 000,00 970 000,00

28

Реконструкція частини приміщень, без зміни зовніш ніх геометричних розмірів, КНП 
"Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної ради" 
для встановлення радіотерапевтичної системи КаФхасІ в радіологічному корпусі (активне 
крило) за адресою: вул. М едична, 17 в м. Івано-Франківську

0,00 3 245 534,00 3 245 534,00

29 Капітального ремонту тротуару в с Братківці 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00
ЗО Капітального ремонту адміністративного приміщення в с. Братківці 0,00 998 000,00 998 000,00
31 Облаштування огорожі адміністративного приміщення в с. Братківці 0,00 473 900,00 473 900,00

32
Проведення благоустрою території ДНЗ "Веселка" в селищі Отинія Коломийського району 
Івано-Ф ранківської області (капітальний ремонт)

0,00 129 203,00 129 203,00

33
Реконструкцію ЗОШ  І-ІІІ ступенів з будівництвом корпусу на 14 учбових класів, котельні та 
адміністративних приміщень в с. Чорний Потік Надвірнянського району. Коригування

0,00 366 000,00 366 000,00

34
Реконструкція харчоблоку Крихівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Івано- 
Ф ранківської територіальної громади Івано-Ф ранківської області

0,00 299 000,00 299 000,00

35
Реконструкція класного приміщення 2-В класу із заміною електромереж Крихівецької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Івано-Ф ранківської територіальної громади Івано- 
Ф ранківської області

0,00 28 000,00 28 000,00

36 Будівництво водопровідних мереж в селі Гостів 0,00 140 000,00 140 000,00

37
Відновлення зруйнованого кріплення лівого берега р. Бистриця Солотвинська біля 
господарства Л иховидю к Д  Д  в с Пороги Богородчанського району Івано-Ф ранківської 
області, пош кодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт

0,00 5 000,00 5 000,00

38
Відновлення лівого берега р. Бистриця Солотвинська по вул. Ш евченка біля господарства 
Луцака В. Д. в с Раковець Богородчанського району Івано-Ф ранківської області, 
пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт

0,00 5 000,00 5 000,00

39
Відновлення лівого берега р Рибниця по вул Ш евченка (територія ліцею  імені І. Пелипейка 
та вул Тиха 6-14) в м. Косів Косівського району Івано-Франківської області, зруйнованого 
внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт. Перша черга

0,00 5 000,00 5 000,00

40
Відновлення правого берега р Дуба із встановленням берегозакріплювальних споруд по 
вул М Заньковецької в смт Рожнятів Івано-Ф ранківської області (капітальний ремонт)” 0,00 5 000,00 5 000,00

41
Відновлення правого берега р. Д уба по вул. І Ф ранка в с. Дуба Дубівської ОТГ 
Рожнятівського району Івано-Ф ранківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 
червня 2020 р. Капітальний ремонт

0,00 5 000,00 5 000,00

42
Відновлення берегоукріплення на потоці Сухий ділянці присілок Центр-Присілок Запотік в 
селі Білоберізка Білоберізької ОТГ Верховинського району Івано-Франківської області, 
пошкодженого внаслідок стихії 12-24 чепвня 2020 п Капітальний пемонт

0,00 5 000,00 5 000,00

43
Відновлення лівого берега р Чечва в ур "Ч ертіж ” в с. Спас Спаської сільської ради ОТГ 
Рожнятівського району Івано-Ф ранківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 0,00 5 000,00 5 000,00

44
Відновлення дамби та берегоукріплення р Бистриці Надвірнянської м. Івано-Франківськ 
нижче залізничного моста, правий берег с М икитинці, пошкодженої стихією  12-25 червня 
2020 року (II черга) (капітальний ремонт)

0,00 5 000,00 5 000,00



45
Відновлення лівого берега р Бережииця по вул. Ш евченка в с. Петранка Калуського району 
Івано-Ф ранківської області 0,00 5 000,00 5 000,00

УСЬОГО 0,00 ЗО 883 179,00 ЗО 883 179,00

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

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

1 2 3 4 5
Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

1
Потреба в будівництві інших об 'єктів  соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної власності
од.

Рішення сесій обласної ради 0,00 10,00 10,00

2 Кількість об 'єктів які потребують капітального ремонту од. Рішення сесій обласної ради 0,00 33,00 33,00

3 Кількість об 'єктів які потребують реконструкції од. Рішення сесій обласної ради 0,00 20,00 20,00

продукту

1 Кількість об 'єктів  на яких планується проведення Будівництва од Рішення сесій обласної ради 0,00 10,00 10,00

2
Кількість об 'єктів  на яких планується проведення капітального 

ремонту
од.

Рішення сесій обласної ради 0,00 33,00 33,00

3 Кількість об 'єктів  на яких буде здійснена реконструкція од. Рішення сесій обласної ради 0,00 20,00 20,00

ефективності
1 Середня витрата на спорудження одного об 'єкта грн. Розрахунок 0,00 640 117,00 640 117,00
2 Середня витрата на проведення одного капітального ремонту грн. Розрахунок 0,00 531 290,76 531 290,76
3 Середня витрата на проведення реконструкції одного об 'єкта грн. Розрахунок 0,00 347 470,70 347 470,70

якості
1 Віаееток-освоєння капіталовкладень на проведення будівництва відс. Прогноз 0,00 95,00 95,00
2 /''бїдщЯХЖ/оеврєйгня капіталовкладень на проведення капітального відс. Прогноз 0,00 89,00 89,00

--------------- 3 УВіЛОбїЬії освоєння капіталовкладень на проведення реконструкції відс. /П р о г н о з 0,00 91,00 91,00

(підпис) >

Сергій ПОДОШ ВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина М АЦЬКЕВИЧ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

і погодження)

_ „   і <


