
1. 1300000 03363988

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 1310000 03363988

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1317310 7310   0443 02536000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

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

місцевого бюджету)

4.Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 26 813 441 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 26 813

441 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України;															

Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік";															

Наказ Міністерства фінансів України від  20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ", зі змінами;															

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;															

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, 

що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", зі змінами;															

Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 року №1340  "Про бюджет Вінницької міської  територіальної громади на 2023 рік", зі змінами; 															

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької  міської  територіальної громади на 2023рік (рішення міської ради від 23.12.2022 року № 1339, зі змінами															

"___14___" ___лютого_____ 2023 р. №__________ 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2023 рік

Департамент міського господарства Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 Департамент міського господарства Вінницької міської ради

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

Департамент міського господарства Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )



№

з/п

1

№

з/п

1

2

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 2 389 406 2 389 406

2 24 424 035 24 424 035

0 0

26 813 441 26 813 441

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 26 813 441 26 813 441

26 813 441 26 813 441

2 3

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської  територіальної громади на 2023 рік 0

Усього 0

0

Усього 0

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Забезпечення реконструкції об'єктів 0

Забезпечення будівництва об'єктів 0

Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

Забезпечення реконструкції об'єктів

Забезпечення будівництва об'єктів

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

Ціль державної політики

Забезпечення  сталого розвитку населених пунктів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми



№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

1

1 км. 0,131 0,131

2 грн. 1326462,00 1326462,00

4 грн. 706915,00 706915,00

5 об'єкт 1,00 1,00

6 об'єкт 1,00 1,00

7 грн. 356029,00 356029,00

2

од. 5,00 5,00

3

грн. 10125664,00 10125664,00

грн. 706915,00 706915,00

грн. 356029,00 356029,00

4

% 64,00 64,00

Забезпечення реконструкції об'єктів

Обсяг реконструкції будівель
ПКД, предпроектні розрахунки, 

акти (Ф. № КБ-2в)

0,00

Середні витрати на 1 км реконструкції інженерних мереж Розрахунок 0,00

Середні витрати на реконструкцію будівель Розрахунок 0,00

рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року Розрахунок

Обсяг видатків на реконструкцію будівель

Рішення міської ради від 

23.12.2022 року №1340 "Про  

бюджет Вінницької міської  

територіальної громади на 2023  

рік", зі змінами,  розрахунок

0,00

кількість об'єктів, які планується реконструювати

якості

ефективності

Обсяг видатків на реконструкцію інженерних мереж

Рішення міської ради від 

23.12.2022 року №1340 "Про  

бюджет Вінницької міської  

територіальної громади на 2023  

рік", зі змінами,  розрахунок

0,00

Перелік, акти (ф. №КБ-2в)

продукту

0,00

затрат

Обсяг реконструкції інженерних мереж
ПКД, предпроектні розрахунки, 

акти (Ф. № КБ-2в)
0,00

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

2 4 5

Середні витрати на реконструкцію інших об'єктів Розрахунок

Обсяг реконструкції інших об'єктів

Обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів

ПКД, предпроектні розрахунки, 

акти (Ф. № КБ-2в)

Рішення міської ради від 

23.12.2022 року №1340 "Про  

бюджет Вінницької міської  

територіальної громади на 2023  

рік", зі змінами,  розрахунок



% 94,90 94,90

1

1

грн. 20628807,00 20628807,00

км. 6,358 6,358

грн. 3795228,00 3795228,00

од. 2,00 2,00

2

од. 17,00 17,00

3

грн. 3244543,00 3244543,00

4

% 35,90 35,90

% 73,90 73,90

% 566,70 566,70

% 192,10 192,10

(підпис)

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

"_______"  _____________________ 2023 р.

М.П.

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради
Наталія ЛУЦЕНКО

Директор департаменту міського господарства Вінницької міської ради
Віталій МІСЕЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

динаміка обсягу будівництва інженерних мереж порівняно з 

попереднім роком
Розрахунок 0,00

рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року 0,00

Розрахунок 0,00

0,00

ефективності

Перелік, акти (ф. №КБ-2в)

Розрахунок 0,00

0,00

якості

рівень готовності об'єктів будівництва на початок року Розрахунок

рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року

кількість об'єктів, які планується побудувати

продукту

ПКД, предпроектні розрахунки, 

акти (Ф. № КБ-2в)
0,00

Обсяг видатків на будівництво інженерних мереж

Рішення міської ради від 

23.12.2022 року №1340 "Про  

бюджет Вінницької міської  

територіальної громади на 2023  

рік", зі змінами,  розрахунок

Середні витрати на 1 км будівництва інженерних мереж Розрахунок 0,00

динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім 

роком

Обсяг будівництва інших об'єктів
ПКД, предпроектні розрахунки, 

акти (Ф. № КБ-2в)
0,00

Обсяг видатків на будівництво інших об'єктів

Рішення міської ради від 

23.12.2022 року №1340 "Про  

бюджет Вінницької міської  

територіальної громади на 2023  

рік", зі змінами,  розрахунок

0,00

затрат

Розрахунок

Забезпечення будівництва об'єктів

Обсяг будівництва інженерних мереж

0,00


