
від 28.07.2022 року №

0456

(КФКВК)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Конституція України,  Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України,

Закон України "Про місцеве самоврядування", Наказ Мінфіну України від 20.09.2017 р. № 793,

Наказ Мінфіну України від 26.08.2014 р. №836, Наказ Мінфіну України від 01.10.2010 р. №1147,

Рішення сесії селищної ради  від 23.12.2021 р. № 1549   "Про селищний бюджет на 2022 рік",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

із змінами то доповненням рішення сесії селищної ради  від 18.02.2022р. № 1715  ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

із змінами то доповненням рішення сесії селищної ради  від 23.03.2022р. № 1989   ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

із змінами та доповненням розпорядження селищного голови № 91 від 15 липня 2022 року.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

із змінами то доповненням рішення виконкому  селищної ради  від 24.05.2022 року № 40  ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

із змінами то доповненням рішення виконконавчого комітету Ясінянської  селищної ради  від 24.06.2022 року № 46                                                                                                                          із 

змінами то доповненням рішення сесії селищної ради  від 07.07.2022р. № 2001 .  

із змінами та доповненням розпорядження селищного голови № 98 від 22 липня 2022 року.

розпорядження селищного голови № 103-о від 28 липня 2022 року.                                                                                                                                                                                                               із 

змінами то доповненням рішення сесії  Ясінянської селищної ради  від 11.08.2022року  № 2027  . 

гривень.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 179 140,00

спеціального фонду- 571 000,00

гривень та

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

750 140,00 гривень, у тому числі загального фонду

(код)

0110000

(найменування відповідального виконавця)

3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови

Ясінянської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника)

2. Ясінянська селищна рада

(код)

Ціль державної політики

Капітальний поточний ремонт автомобільних доріг, мостів  селища Ясіня та сіл  Лазещина, Кваси, Чорна Тиса, які на балансі комунальної власності територіальної громади

ПАСПОРТ

бюджетної програми селищного бюджету на 2022  рік

1 Ясінянська селищна рада0100000

0117461

(код)

№ з/п

1

104-о



3
Виготовлення робрчий проект на поточний середній ремонт ділянки  автомобільної дороги Репегів-Депо ,км 0+000-км 1+567 у 

с.Лазещина Рахівського району
29 000,00 0,00 29 000,00

1 5

179 140,00 571 000,00 750 140,00

Затрат

Спів фінансування  на  капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення  0 070 903 Ясіня - Чорна 

Тиса км 0+000-7+600

6

179 140,00

Усього

1

0

2

№ з/п

3

3

Усього

Найменування місцевої / регіональної програми

2

Спеціальний фонд

571 000,00

Джерело інформації
Одиниця 

виміру

Капітальний ремонт автомрбільної дороги  вул.Репегів-Депо  с.Лазещина Рахівського р-ну

Програма утримання та розвиток автомобільних доріг,мостів   та дорожної інфраструктури за рахунок коштів  спеціального фонду  

селищного бюджету капітальні ремонти
0,00 571 000,00

Аварійно-відновувальні роботи (капітальний ремонт мостового полотна моста через річку Чорна Тиса на під'їзді до урочища Васкул 

,зруйнованого паводком 23.06.2020 року с.Кваси за проектно-кошторисну документацію та за проведення експертизи.
0,00

4

Усього

4

5

7. Мета бюджетної програми

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п

150 140,00

5

Напрями використання бюджетних коштів

2

Поточний ремонт  автомобільних доріг,тротуарів,мостів селища Ясіня та  сіл  Лазещина, Кваси, Чорна Тиса.

1 4

0,00

8. Завдання бюджетної програми

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

1 150 140,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

Загальний фонд

532 7

Капітальний ремонт автомобільних доріг,мостів,берегоукріплення  селища Ясіня та сіл  Лазещина, Кваси, Чорна Тисана виготовлення 

проектно кошторисної документаціхї , експертизи витрати технічного нагляду.
0,00 571 000,00 571 000,00

Капітальний ремонт автомрбільної дороги  вул.Стебний  смт.Ясіня Рахівського р-ну 0,00 0,00

0,00 0,00

Спеціальний фондПоказники Загальний фонд

3 0,00 0,00 0,00

поліпшення,утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

№ з/п

1

Завдання

Капітальні поточний ремонт селищних, сільських автомобільних доріг, мостів комунального значення.

0,00

2 Придбання бетонних виробів , далі  за текстом "Товар" ,щебеню різної фракції . 0,00 0,00 0,00

6

179 140,00

7

750 140,00571 000,00179 140,00

179 140,00 750 140,00

11. Результативні показники бюджетної програми

Усього

Усього

№ з/п

1

Програма утримання та розвиток автомобільних доріг  та дорожної інфраструктури за рахунок коштів загального фонду  селищного 

бюджету на поточні ремонти,та придбання матеріалів,виготовлення РП на поточний середній ремонт ділянок .

4

0,00

8
Розробка робочого проекту на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення  0 070 903 Ясіня - 

Чорна Тиса км 0+000-7+600
0,00 0,00

9
Капітальний ремонт під'їздної дороги до Ясінянської міської лікарні Рахівського району за  проектно-кошторисну документацію, та 

проведення експертизи.
0,00 0,00

571 000,00

10 0,00 0,00
Спів фінансування  на  капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення  0 070 903 Ясіня - Чорна 

Тиса км 0+000-7+600



7

Розробка робочого проекту на капітальний ремонт автомобільної дороги 

загального користування  місцевого значення О 070903 Ясіня-Чорна Тиса км 

0+000-7+600

грн. 0,00 0,00 0,00

4
Капітальний ремонт автомобільної дороги вул.Стебний  смт.Ясіня, Рахівського 

району
грн. 0,00 0,00 0,00

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) мостового полотна 

моста через річку Чорна Тиса на під'їзді до урочища Васкул, зруйнованого  

паводком 23.06.2020 року с.Кваси за  проектно-кошторисну документацію, та за 

проведення експертизи

2

179 140,00
Поточний ремонт автомобільних доріг селища Ясіня та сіл  Лазещина, Кваси, 

Чорна Тиса,виготовлення РП на поточний ремонт автомобільних доріг.
грн.

5
Капітальний ремонт автомобільної дороги  вул.Репегів-Депо, с.Лазещина, 

Рахівського району
грн. 0,00 0,00 0,00

3
Капітальний ремонт автомобільних доріг,мостів,берегоукріплення  селища 

Ясіня та сіл  Лазещина, Кваси, Чорна Тиса.
грн. 0,00 571 000,00 571 000,00

0,00179 140,00

6

28.07.2022 року

Фінансовий віділ Ясінянської  селищної  ради 

Василина СЕНЕК

Андрій ДЕЛЯТИНЧУК

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Придбання бетонних виробів (далі затекстом "Товар").

Придбання щебеню різної фракції.
грн. 0,00 0,00 0,00

(Дата погодження)

Селищний голова

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

грн. 0,00 0,00 0,00

1

8
Спів фінансування  на  капітальний ремонт автомобільної дороги загального 

користування місцевого значення  0 070 903 Ясіня - Чорна Тиса км 0+000-7+600
грн. 0,00 0,00 0,00


