
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів 
Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 3100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської 
ради___________________________________________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42520154

(код за ЄДРПОУ)

2. 3110000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської 
ради_____________________________________________ ______________________________________________

(найменування відповідального виконавця)

42520154
(код за ЄДРПОУ)

3. 3117310 7310 0443
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

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

2152800000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 558 746 гривень.

558 746 гривень, у тому числі загального фонду гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-У1І) ст.75;
- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254/96-ВР);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Рішення Новокаховської міської ради від 10.02.2022 року №916 "Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку інфраструктури старостинських округів новокаховської міської 
територіальної громади #а 2022-2024 р."
- Рішення Новокаховської міської ради від 10.02.2022 року № 1027 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року № 898 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної
громади на 2022 рік".__________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, шляхом підвищення експлуатаційних властивостей об'єктів житлово-комунального фонду, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території, об'єктів житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми



№ з/п Завдання

1 Забезпечення реконструкції об'єктів водопроводно-каналізаційного господарства, утримання їх в належному стані.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Виготовлення проектної 'документації на об'єкт "Реконструкція очисних споруд с. Веселе" 0 89 166 89 166

2 Проектні і вишукувальні роботи по об'єкту "Реконструкція каналізаційної системи у 
смт. Козацьке"

0 469 580 469 580

У С Ь О Г О 0 558 746 558  746

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

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

1 2 3 4 5

1 Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської 
територіальної громади на 2022-2024 роки 0 558 746 558 746

У сього 0 558  746 558  746

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 ! 5 6 7
1 зат р ат

1
обсяг видатків на виготовлення проектних документацій за 

об'єктами: "Реконструкція каналізаційної системи у 
смт.Козацьке","Реконструкція очисних споруд с. Веселе"

тис.грн.

Рішення Новокаховської міської ради 
від 10.02.2022 року № 1027 «Про 
внесення змін до рішення міської 

ради від 23.12.2021 року № 898 «Про 
бюджет Новокаховської міської 

територіальної громади на 2022 рік

0 558,75 558,75

2 кошторисна вартість проектної документації на реконструкцію тис.грн. кошторисна документація 0 558,75 558,75

2 п р одук ту

1 кількість проектно-кошторисних документацій, що планується 
виготовити од.

Програма розвитку інфраструктури 
старостинських округів 
Новокаховської міської 

територіальної громади на 2022-2024 
роки

0 2 2

3 еф ек ти в н ост і

1 середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної 
документації тис.грн.

обсяг видатків / кількість 
виготовлених проектно-кошторисних 

документацій /1000
0 279,373 279,373

4 як ості



%

ПОГОДЖЕНО:


