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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Управління капітального будівництва Миколаївської 
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від / О . О Я - Л О Л Л  № у - / -  С & ґ

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1- ______1500000______ ______________________ Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

41271134
(код за ЄДРПОУ)

41271134
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

1510000
(код Програмної

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 1512111
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

_____ 2111______
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

________ 0726_________
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної (медико- 
санітарної) допомоги___________________________

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

14549000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 3 000 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року №254к/96-ВР (зі змінами);
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282Л/І (зі змінами);
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" та "Правила складання паспортів 
бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";
Наказ Міністерства фінансів України від 22 вересня 2021 року № 513 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793»;
Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 №12/184 " Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки"
Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 №12/189 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік»

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

|№ з/п Цілі державної політики
І 1 Покращення стану здоров’я, надання громадянам необхідних медичних послуг, пов’язаних з наданням вторинної медичної допомоги |



Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Проведення капітального ремонту приміщень

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 5
1 Проведення капітального ремонту приміщень 3 000 000 3 000 000

Усього 3 000 000 3 000 000

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 економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки 3 000 000 3 000 000

Усього 3 000 000 3 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміо\^

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

обсяги видатків на проведення капітального ремонту ______ проектно-кошторисна документація 3 000 000 3 000 000
2 продукту

кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати О Д . рішення Миколаївської міської ради 1 1
метраж об'єкта, що планується капітально відремонтувати кв. м. проектно-кошторисна документація 300 300

3 ефективності
середня вартість капітального ремонту одного об'єкта грн. розрахунок 3 000 000 3 000 000
середня вартість капітального ремонту 1 кв. м грн. розрахунок 10 000,00 10 000,00

4 якості
питома вага капітально відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, 
що потребують ремонту В ІД С . розрахунок 100,0 100,0

Начальник управління капітального 
будівництва Миколаївської міської ради Олександр ПОЗДНЯКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


