
№

1.

2.

3.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України  «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»; Закон 

України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних 

запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами), внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 № 617); наказ Міністерства фінансів 

України від 20.09.2017 № 793  «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; програма діяльності та розвитку 

Старокостянтинівської житлово – експлуатаційної контори на 2021 – 2023 роки, яка затверджена рішенням Старокостянтинівської міської ради від 28.12.2020 № 

6/2/VIII; рішення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 04.04.2022 № 90 «Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на 2022 рік».

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 200 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 200 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

2255200000

(код Програмної 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)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0216011 6011 0610
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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

0210000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

0200000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

28 квітня 2022 року 109/2022-р

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради



11. Результативні показники бюджетної програми

1
Програма діяльності та розвитку Старокостянтинівської 

житлово – експлуатаційної контори на 2021 – 2023 роки
200 000,00 0,00 200 000,00

Усього 200 000,00 0,00 200 000,00

1 2 3 4 5

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

гривень

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

2

Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного та гарячого 

водопостачання, водовідведення та опалення (вул. 

Острозького, 64/1, вул. Острозького, 11, вул. Острозького, 

66)

70 000,00 0,00 70 000,00

УСЬОГО 200 000,00 0,00 200 000,00

1
Ремонт вимощення (вул. Острозького, 17, вул.Франка, 33, 

вул. Попова, 14, вул. Заїкіна, 10, вул. Франка, 27)
130 000,00 0,00 130 000,00

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

1 2 3 4 5

1
Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного та гарячого водопостачання, водовідведення та опалення (вул. Острозького, 64/1, вул. Острозького, 11, вул. 

Острозького, 66)

2 Ремонт вимощення (вул. Острозького, 17, вул. Франка, 33, вул. Попова, 14, вул. Заїкіна, 10, вул. Франка, 27)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1
Реалізація заходів, спрямованих на підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його в належному стані, забезпечення його 

надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста на місцевому рівні

7. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його в належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення 

умов проживання мешканців міста

№ з/п Ціль державної політики



М.П.

(Дата погодження)

Фінансове управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів Старокостянтинівської міської ради, начальник 

фінансового управління виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради Валентина КАМІНСЬКА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова Микола МЕЛЬНИЧУК

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

1 обсяг видатків грн.

Рішення виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради від 

04.04.2022 № 90 «Про внесення змін до 

бюджету Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на 2022 рік».

200 000,00 0,00 200 000,00

0 затрат

71 2 3 4 5 6

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього


