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ЗАТВЕРДЖЕНО 

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Депаратменту ФЕП та УА Покровської міської ради 
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13.01.2022_______________ № J___________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 3700000
Департамент фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької 

області 44116289
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків
та кредитування

місцевого бюджету)

Департамент фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької
2. 3710000 області 44116289

(код Програмної (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
класифікації видатків

та кредитування
місцевого бюджету)

3. 3717322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 05536000000
(код Програмної (код Типової програмної (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з (код бюджету)

класифікації видатків класифікації видатків та класифікації видатків та Типовою програмною класифікацією видатків та
та кредитування кредитування місцевого кредитування бюджету) кредитування місцевого бюджету)

місцевого бюджету) бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 200 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 200 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Рішення Покровської міської ради Донецької області від 23.12.2021р. №8/22-13 "Про програму економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2022рік"; 
Наказ Міністерства фінансів України від 10.12.2010 №1536 «Про результативні показники бюджетної програми» (із змінами);
Рішення Покровської міської ради Донецької області від 23.12.2021р. №8/22-12 ""Про бюджет Покровської міської територіальної громади на 2022 рік"
Наказ Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть 
здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (із змінами).



Є 4

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

1 Забезпечення розвитку інфраструктури територій
Цілі державної політики

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку медичних установ та закладів

х
8. Завдання бюджетної програми

Завдання
1 Забезпечення розвитку медичних установ та закладів

гривень9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5

1
Коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Будівництво приміщення для 
розміщення амбулаторії №7 КМУ «ЦПМСД» м. Покровськ, розташованої за адресою: 
Донецька область, м. Покровськ, вул. 0. Невського, буд. 1. Коригування"

200 000 200 000

Усього 200 000 200 000

гривень10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Програма економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2022 рік 200 000 200 000

Усього 200 000 200 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7

1 Коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Будівництво приміщення для розміщення амбулаторії №7 КМУ «ЦПМСД» м. Покровськ, розташованої за адресою: Донецька область, м. 
Покровськ, вул. О. Невського, буд. 1. Коригування"

1 затрат
обсяг видатків на коригування проектно-кошторисної документації грн. Розрахункові дані 200 000 200 000

2і продукту
кількість проектів ОД. [Розрахункові дані .................... 1 1

3 ефективності
середні витрати на коригування одного проекту грн. І Розрахункові дані 200 000 200 000

4 якості
рівень-лэтевносл проектно-кошторисної документації —^відс. (Розрахункові дані 100 100

(підпис)

Олександр ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олександр ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)


