
УКРАЇНА
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управління житлово-комунального 
господарства та комунальної власності 

Хмільницької міської ради

НАКАЗ

Від 12.09.2022 року м. Хмільник № 64-Д

Про затвердження паспортів 
бюджетної програми

головному розпоряднику бюджетних коштів 
Управлінню житлово-комунального господарства 
та комунальної власності Хмільницької 
міської ради на 2022 рік (у новій редакції)

На виконання Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами та доповненнями), 
відповідно до рішення виконавчого комітету від 06.09.2022 р. № 472 «Про внесення змін 
до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2021 року №1065 «Про бюджет 
Хмільницької міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами), з метою 
здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання 
бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів,

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми головному розпоряднику коштів 
Управлінню житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької 
міської ради на 2022 рік (у новій редакції), що додаються:

№
п/п

К од програм н ої 
класиф ікац ії видатків

К Ф К В К Н айменування бю дж етн ої програм и

1 1218240 0380 Заходи та  роботи з тери тор іально ї оборони

Начальник Управління 
житлово-комунального 

господарства та комунально 
Хмільницької міської ради

Галина КИЄНКО



(
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
Управління житлово-комунального господарства та комунальної 
власності Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

12.09.2022 р. №64-Д

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.

2 .

3 .

1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради 26287105
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

1210000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради

(код за ЄДРПОУ)

26287105
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

1218240

(найменування відповідального виконавця)

8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони

(код за ЄДРПОУ)

02537000000
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50000 гривень , у тому числі загального фонду -  0 гривень та спеціального фонду -  50000 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Положення про Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради";
Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмільницька міська територіальна громада-взаємна відповідальність влади та громади", затвердженої 
рішенням 2 сесії Хмільнцької міської ради 8 скликання №40 від 18 грудня 2020р.(зі змінами),
Рішення виконавчого комітету №472 від 06 вересня 2022р. " Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2021 року №1065 "Про бюджет Хмільницької 
міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№
з/п Ціль державної політики

1 Виконання заходів з територіальної оборони



/

.стної програми І "
..я заходів щодо підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони та охорони важливих стратегічних об'єктіві комунікацій

Здійснення заходів щодо підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони та охорони важливих стратегічних об'єктіві
комунікацій

Здійснення заходів щодо підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони та охорони важливих стратегічних об'єктіві комунікацій

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1 Створення сприятливих умов для належної підготовки у мирний час особового складу підрозділів територіальної оборони

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривен ь

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

1 2 3 4 5

1 Заходи з територіальної оборони 0 50 000 50 000
Усього 0 50 000 50  000

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

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

і 2 3 4 5

1
Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмільницька міська територіальна 
громада-взаємна відповідальність влади та громади", затвердженої рішенням 2 сесії Хмільнцької міської ради 8 
скликання №40 від 18 грудня 2020р.(зі змінами),

0 50 000 50 000

Усього 0 50 000 50  000

11. Результативні показники бюджетної програми
№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і , 2 3 4 . 5 6 7



2 І 3 4 ( 5 6 7

р а т Л
Обсяг видатків на захід з територіальної оборони грн. розрахунково 0,00 50 000,00 50 000,00

2 п р о д у к т у

Кількість заходів з територіальної оборони од. розрахунково 0,00 1,00 1,00
3 е ф е к т и в н о с т і

Середня вартість заходу з територіальної оборони грн. розрахунково 0,00 50 000,00 50 000,00
4 я к о с т і

Рівень виконання завдання з територіальної оборони відс. розрахунково 0,00 100,00 100,00

Н а ч а л ь н и к  у п р а в л і н н я

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Хмільницької міської ради 
Начальник фінансового управління Хмільницької міської ради

12.09 .2022  р. 

М.П.


