
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РОЗВИТКУ 

ІНФРАСТРУКТУРИ 
Н А К А З

«27» березня 2019 м. Запоріжжя № 3 /  - осн._

Про затвердження паспорту бюджетної 
програми місцевого бюджету на 2019 рік

Керуючись наказом Міністерства фінансів України від 28.08.2014 
№ 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 року за 
№ 1103/25880, та відповідно до рішення Запорізької обласної ради від 
14.03.2019 № 41 "Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради 
від 20.12.2018 №63 "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами та 
доповненнями) та рішення Запорізької обласної ради від 14.03.2019 №26 
"Про внесення змін до Програми розвитку та забезпечення функціонування 
КП «Автогосподарство» Запорізької обласної ради на 2018-2022 роки", 
затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 01.03.2018 №58, зі 
змінами та доповненнями 
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 
2019 рік Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури 
Запорізької обласної державної адміністрації за КПКВК МБ 3517693 «Інші 
заходи, пов'язані з економічною діяльністю», що додається.

2. Відділу економічної діяльності управління з питань 
промисловості та економічної діяльності Департаменту промисловості та 
розвитку інфраструктури Запорізької обласної державної адміністрації 
надати Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації 
звіт про виконання паспорту бюджетної програми у термін, визначений для 
подання зведеної фінансової та бюджетної звітності, у паперовому та 
електронному вигляді.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишити за мною.

В.о.директора / д  д  М. БАРАНОВСЬКА

Олена Рижик, 239 92 46



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
________ Департамент промисловості та розвитку інфраструктури_______

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____________ Запорізької обласної державної адміністрації____________

27 березня 2019 року N

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької обласної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника)

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької обласної державної
адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

7693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 000 000,00 гривень, у тому числі загальног о фонду - 1 000 000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
рішення Запорізької обласної ради від 14.03.2019 № 41 "Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 20.12.2018 №63 "Про обласний бюджет на 
2019 рік" (зі змінами та доповненнями);
рішення Запорізької обласної ради від 14.03.2019 №26 "Про внесення змін до Програми розвитку та забезпечення функціонування КП «Автогосподарство» 
Запорізької обласної ради на 2018-2022 роки", затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 01.03.2018 №58, зі змінами та доповненнями

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

N з/п Ціль державної політики
1 забезпечення діяльності обласної ради та обласної державної адміністрації шляхом надання транспортних послуг

7. Мета бюджетної програми
Створення умов для сталого функціонування КГ1 "Автогосподарство'' ЗОР, яке забезпечує діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації шляхом надання 
транспортних послуг.
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8. Завдання бюджетної програми
N з/п Завдання

1
Забезпечення сталої діяльності КП "Автогосподарство" ЗОР шляхом фінансової підтримки (для проведення поточного ремонту будівель).

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

N з/п
Напрями використання бюджетних 

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Поточний ремонт будівлі їдальні, будівлі 
майстерні-гаражів, а саме: підсилення 
конструкцій цегляних стін металевими 
тяжами, поточний ремонт приміщень в 
будівлі, поточний ремонт фасада будівлі з 
демонтажем вікон та заповнення віконних 
прорізів готовими блоками з • 
металопластику

1 000 000,00 0,00 і 000 000,00

У сього 1 000 000,00 0.00 1 000 000,00

ІФ Перелік місцевих / регіональних програм, ідо виконуються у складі бюджетної програми: 
(гри)

N з/п Найменування місцевої/ регіоначьної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Програма розвитку та забезпечення 
функціонування КП 
"Автогосподарство" Запорізької 
обласної ради на 2018-2022 роки

1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

Усього 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00



11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Забезпечення сталої діяльності КП "Автогосподарство" ЗОР шляхом фінансової підтримки (для проведення поточного ремонту будівель).

1 затрат
Обсяг видатків, передбачених на 
проведення поточного ремонту будівлі 
їдальні, будівлі майстерні-гаражів, а саме: 
підсилення конструкцій цегляних стін 
металевими тяжами, поточний ремонт 
приміщень в будівлі, поточний ремонт 
фасада будівлі з демонтажем вікон та 
заповнення віконних прорізів готовими 
блоками з метало пластику протягом 2019 
року

грн.
Рішення Запорізької 

обласної ради від 
14.03.2019 № 26

1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

2 продукту
Кількість підприємств, які потребують 
фінансової підтримки од.

Рішення Запорізької 
обласної ради від 
14.03.2019 № 26

1 0 1

Загальна кількість об'єктів, що 
потребують поточного ремонту 
будівель

од.
бухгалтерська звітність 
КГІ "Автогосподарство" 

ЗОР
4 0 4

3 ефективності

Середній обсяг видатків на проведення 
поточного ремонту будівель 3 
розрахунку на 1 об'єкт

грн. розрахункові дані 250 000,00 0 250 000.00

4 якості

Рівень виконання заходів програми % розрахункові дані 100 0 100

М.В. Барановська_______________
(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.Т. Дьоміна__________________
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о. директора Департаменту промисловості та розвитку 
інфраструктури Запорізької облдержадмініст рації
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Дата погоджені


