
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. 1318313 8313 0513 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)

коштів місцевого бюджету )

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

"__10____" ___лютого___________ 2022 р. № __12__

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2022 рік

Департамент міського господарства Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 Департамент міського господарства Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного

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

кредитування місцевого бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України;															

Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 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 24.12.2021 року № 706  "Про бюджет Вінницької міської  територіальної громади на 2022 рік" ; 															

Програма охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської  територіальної громади на 2021-2023 роки (рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54)															;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Положення про Фонд охорони навколишнього природного середовища міської ради  від 16.10.1998 року (зі змінами)

4.Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань–1 002 096 гривень , у тому числі загального фонду– 0 гривень та спеціального фонду – 1 002 096  

гривень .



№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 1 002 096 1 002 096

1 002 096 1 002 096

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 1 002 096 1 002 096

1 002 096 1 002 096

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

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

Ціль державної політики

Вирішення проблеми негативних наслідків впливу людини на природу шляхом оптимізації відносин людського суспільства з природою, раціональному 

використання її водних ресурсів в   інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.

7. Мета бюджетної програми

Поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану Вінницької міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення будівництва об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Забезпечення будівництва об'єктів 0

Усього 0

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Програма охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської  територіальної громади на 2021-

2023 роки
0

Усього 0

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

2 4 5



1

грн. 1 002 096 1 002 096

грн. 1 002 096 1 002 096

2

од. 1 1

км. 0,372 0,372

3

грн. 2697268 2697268

4

відс. 43,20 43,20

відс. 45,90 45,90

(підпис)

(підпис)

в т.ч.

затрат

Забезпечення будівництва об'єктів

Обсяг видатків на будівництво інженерних мереж

Рішення міської ради від 

24.12.2021р. №706 " Про 

бюджет Вінницької міської  

територіальної громади на 

2022 рік"

0

кількість об'єктів,  які планується побудувати Перелік об'єктів 0

за рахунок надходжень 2022 року по спеціальному фонду бюджету 

Вінницької міської територіальної громади (кошти фонду охорони 

навколишнього природного середовища міської ради)

продукту

ефективності

Розрахунковий показник 0

Середні витрати на 1 км будівництва інженерних мереж Розрахунковий показник 0

якості

Директор департаменту міського господарства Вінницької міської ради Місецький Віталій Юліанович

(ініціали/ініціал, прізвище)

Обсяг будівництва інженерних  мереж 
ПКД, предпроектні 

розрахунки
0

Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року Розрахунковий показник 0

Рівень готовності об'єкта будівництва на кінець року 

М.П.

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради Луценко Наталія Дмитрівна

(ініціали/ініціал, прізвище)

"________" ___________________________ 2022 р.


