
№

1.

2.

3.

Розпорядження міського голови

від 08.04.2022 85/2022-р

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

8. Завдання бюджетної програми

1 Забезпечення будівництва (реконструкції) інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення будівництва (реконструкції) інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»; наказ 

Міністерства фінансів України від 01 жовтня 2010 року № 1147 "Про деякі питання  запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі 

змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року  №  836 "Про деякі питання  запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 

бюджетів"; рішення Старокостянтинівської міської ради від 17 грудня 2021  року  № 8/8/VIII "Про бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік";  

рішення Старокостянтинівської міської ради від 04 лютого 2022  року № 1/9/VIII "Про співфінансування інвестиційних проєктів";  розпорядження міського голови від 17 січня 2022 

року № 6/2022-р "Про частковий розподіл нерозподіленого резерву до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади  на 2022 рік".

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 917 572,04 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 1 917 572,04 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)

0217330 7330 0443
Будівництво-1 інших об`єктів комунальної власності

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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

0210000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

0200000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766



М.П.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

ПОГОДЖЕНО:

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

1 917 572,04

Міський голова Микола МЕЛЬНИЧУК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

1 нерозподілений резерв грн. 0,00 1 917 572,04

0 затрат

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1
Забезпечення будівництва (реконструкції) інших

об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури

комунальної власності

0,00 1 917 572,04 1 917 572,04

УСЬОГО 0,00 1 917 572,04 1 917 572,04

1 2 3 4 5

1 Забезпечення будівництва (реконструкції) 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

№ з/п Завдання


