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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлово -  комунального господарства та будівництва Запорізької 
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

^З ^л и п н я  2019 року №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Департамент житлово -  комунального господарства та 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. 1216013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 10 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 000 000,00 гривень та
спеціального фонду - 0,00 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 №2456-3/1), Рішення 
Запорізької обласної ради від 25.06.2019 № 24 «Про внесення змін та доповнень до рішення обласної ради від 20.12.2018 № 63 «Про обласний бюджетна 2019 рік» (зі змінами та 
доповненнями), Рішення Запорізької обласної ради від 25.06.2019 № 23 «Про внесення змін до регіональної цільової програми "Питна вода Запорізької області" на 2012-2020 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 31.05.2012 № 10 (зі змінами та доповненнями)

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

1
Забезпечення інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, від імені яких обласна рада здійснює повноваження щодо управління 
комунальними підприємствами

.7. Мета бюджетної програми: Реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування

8._____Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання

1 Стабілізація фінансово - економічного стану підприємств питного водопостачання та водовідведення

1



9._____Напрями використання бюджетних коштів:

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

1 2 3 4 5

1 Погашення заборгованості по з/п 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00

Усього 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00

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

1 2 3 4 5

1 Регіональна цільова програма "Питна вода Запорізької області на 2012-2020 роки" 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00

Усього 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00

№
з/п

Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

обсяг видатків для підприємств 
водопровідно-каналізаційного 
господарства, які потребують 
підтримки

гри. Рішення Запорізької обласної ради від 
25.06.2019 № 24 10 000 000,00 0,00 10 000000,00

кількість підприємств водопровідно- 
каналізаційного господарства, які 
потребують підтримки

од. 1 0 1

2 продукту
кількість підприємств водопровідно- 
каналізаційного господарства, яким 
планується надання підтримки

од. 1 0 1

3 ефективності
Середня сума підтримки одному 
збитковому підприємству

гри. Розрахунок 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00

4 якості

—
Рівень погашення кредиторської 
заборгованості---------------— --------------- -

% Розрахунок 100,00 _ 0,00 100,00

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

:нту фінансів Запорізької 
адміністрації

//.£? £*■ /  \  »5.® \\
С липня 2019 р.

— £ 7
С£££Ш£££й

(підпис)

В.А. Литвиненко

С.М. Медвідь
(ініціали та прізвище)
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