
№

1.

2.

3.

 Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»; Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від  01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх 

виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»; наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648  «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для 

формування місцевих бюджетів»; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 

бюджетів»; рішення міської ради від 28.05.2021 №11 «Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади  на 2021 рік»; рішення міської ради  від 

04.02.2022 № 1/9/VIII «Про співфінансування інвестиційних проєктів»; рішення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 12.05.2022 № 154 «Про внесення змін до 

бюджету Старокостянтинівської міської  територіальної громади на 2022 рік».

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

№ з/п

19 328 295,91

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

19 328 295,91 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради

Розпорядження міського голови

1 Забезпечення надійної та безперебійної роботи об’єктів підприємств водопровідно – каналізаційного господарства

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 0,00 гривень та

гривень.спеціального фонду-

5. Підстави для виконання бюджетної програми

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

(код бюджету)

2255200000

Співфінансування інвестиційних проєктів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04060766
(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0217361 7361 0490

0210000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)



Загальний фонд Спеціальний фонд Усього№ з/п

2 3

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

Найменування місцевої / регіональної програми

гривень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

0,00

Спеціальний фонд

Реконструкція каналізаційного колектора по вулиці Франка, Миру та 

Варчука в м. Старокостянтинів, Хмельницької області (коригування)

0,00 19 328 295,91 19 328 295,91

УсьогоЗагальний фонд

2

продукту

53 4

1

Програма діяльності та розвитку комунального підприємства 

водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» на                     

2021-2023 рік

0,00 189 835,91 189 835,91

1 54

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

1 189 835,91 189 835,91

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійності функціонування водопровідно-каналізаційних систем.

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

1

1

Реконструкція та ремонт систем водопостачання, водовідведення та очищення стоків

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

4 5

Усього 0,00 189 835,91 189 835,91

Одиниця 

виміру
Показники Спеціальний фонд

6 7

0

189 835,911

вартість реконструкції запланованої ділянки

грн.

Рішення 

Старокостянтинівської 

міської ради

0,00 189 835,91

затрат

2

Реконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю 5000 м3/добу м. 

Старокостянтинів, Хмельницької області (Коригування. Збільшення 

потужності до 12000 м3/добу)

0,00 19 138 460,00 19 138 460,00

УСЬОГО



М.П.

Микола МЕЛЬНИЧУК

ПОГОДЖЕНО

(Дата погодження)

Фінансове управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

В. о.  начальника фінансового управління виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради Лариса  ТИМОЩУК

(ініціали/ініціал, прізвище)(підпис)

Міський голова

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

1 протяжність ділянки,  яка підлягає реконструкції м. 0,00 19,00 19,00

1
середня вартість одного метра  реконструкції 

каналізаційної мережі
грн. 0,00 9 998,13 9 998,13

0 ефективності

1
підвищення надійності ценралізованого водовідведення 

на даній ділянці
відс. 0,00 20,00 20,00

0 якості


