
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836 (у редакції Міністерства фінансів 
України від 29 грудня 2018 року Л° 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ /розпорядчий документ
Департаменту яси здово -  комунального господарства та будівництва Запорізької 
обласної державної адмініс грації

(найменування головного розпорядника коннів місцевого бюджету')

с^^б ер езн я 2019 року №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Департамент житлово -  комунального господарства га будівництва Запорізької обласної державної адміністрації

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Департамент житлово -  комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації

(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216040 0620_____________ Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5 396 868,00 гривень, у тому числі загального фонду - _______0,00_______гривень та
спеціального фонду - 5 396 868,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за №  1103/25880, Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2012 №2456-VI), Рішення 
Запорізької обласної ради від 14.03.2019 № 41 «Про внесення змін та доповнень до рішення обласної ради від 20.12.2017 № 63 «І Іро обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами та 
доповненнями). Рішення Запорізької обласної ради від 14.03.2019 № 22 «Про внесення змін до реї тональної цільової програми "П иш а вода Запорізької області" на 2012-2020 рік

6. Цілі держ авної політики, на досягнення яких спрям ована реалізація бю дж етної програми

№  з 'п Ціль держ авної політики

І
Забезпечення населення якісною  питною  водою  для збереж ення здоров'я, поліпшення умов проживання життя населення регіону

7. Мета бюджетної програми: Покращення забезпечення населення Запорізької облас іі питною водою

8. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання

і Капітальний ремонт систем водопостачання, водовідведення та споруд очищення стічних вод міст і сільських населених пунктів Запорізької області

1



9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усьої о

1 2 3 4 5

1
Капітальний ремонт систем водопостачання, 
водовідвсдсчнія та споруд очищення стічних і. міст і 
сільських населених пунктів Запорізької облає : і

0,00 5 396 860.!;!) 5 396 868,00

Усього 0,00 5 396 868.00 5 396 868,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

і Регіональна цільова програма "Питна вода Запорізької області на 2012-2020 роки" 0,00 5 396 868,00 5 396 868,00

Усього 0,00 5 396 868,00 5 396 868,00

11. Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п

Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7

і затрат

Загальна кошторисна вартість об'єктів гри. Рішення Запорізької обласної ради від 
30.11.2017 № 53

0,00 5 396 868,00 5 396 868,00

кількість об'єктів водопостачання, які 
потребують капітального ремонту

од.
Лист Новобогданівської сільської ради 

від 11.02.2019 № 180, Розівської 
рандержадміністрацїї від 02.08.2018 

№ 01-37/312, Приазовської 
райдержадмшістрацїї від 22.11.2018 

Х° 01-25/960, Гірсьівської сільської ради 
від 11.10.2018X2 1064

0 8 8

протяжність водопровідних мереж, які 
потребують капітального ремонту

км 0 24,603 24,603

2 продукту

Обсяг видатків на проведення 
капітального ремонту системи 
водопостачання

Ірії.

Рішення Запорізької обласної ради від 
14.03.2019 Ху 41

0,00 5 396 868,00 5396868

кількість об'єктів водопостачання, на 
яких планується проведення 
капітального ремонту

од. 0 5 5

протяжність водопровідних мереж, на 
яких планується проведення 
капітального ремонту

км 0 8,643 8,643

3 ефективності
Середня вартість на проведення 
капітального ремонту одного об’єкту 
водопостачання

їрн. Розрахунок 0,00 1 079 373,60 1 079 373,60

Середні виїрліи на проведення 
капітального ремонте 1 км

ірн. Розрахунок 0,00 624 420,69 624 420,69

4 якості



відсоток кількості об’єктів 
водопостачання, па яких планується 
проведення капітального ремонту7, до 
кількості об 'гкп в  які його потребують

°(> Розрахунок 0,00 62,50 62,50

відсоток протяжності водопровідних 
мереж, на яких планується проведення 
капітального ремонту до протяжності 
водопровідних мереж які потребують 
капітального ремош у

Розрахунок' 0,00 35,13 35,13

відсоток населення, яке буде 
забезпечене гіи гною водою належної 
якості, до кількості населення що 
потребує покрашення якості води

% Розрахунок 0,00

/ /
79,90 79,90

Директор Департаменту житлово-комунального господарства та 
будівництва Запорізької обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО: ' 0 . 0 .  . ..
Директор Департаменту фінансів Запорізької, 
обласної д е р ж а в ц і адміністрації

___ _ березня 2019 р. . ■ Д

М.П. V- . / /

З


