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ЗАТВЕРДЖЕНО .
Наказ Міністерства фінансів '^країни 
26.08.2014 № 836 (5' редакції Міністерства фінансів 
України від 29 грудня 2018 року Л» 12095*

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

М ,  ересня 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. 1217693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 965 408.00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 965 408,00 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-\/'І), Рішення 
Запорізької обласної ради від 19.09.2019 № 24 «Про внесення змін та доповнень до рішення обласної ради від 20.12.2019 № 63 «Про обласний бюджетна 2019 рік» (зі змінами та 
доповненнями), Рішення Запорізької обласної ради від 14.03.2019 № 39 «Про Програму з фінансової підтримки комунальних підприємств, що належать до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, на 2019 рік"

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: Надання якісних, безпечних, безперебійних послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності області

8. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання

1 Забезпечення фінансової підтримки комунальних підприємств, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області
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1
Підтримка комунальних підприємств, що належать до 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Запорізької області

1 965 408.00 0.00
'

1 965 408,00
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Усього 1 965 408.00 : 0,00 1 965 408,00
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10. Перелік місцевих / регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 7 з 4 5

і Програма з фінансової підтримки комунальних підприємств, що належать до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, на 2019 рік 1 965 408,00 0,00 1 965 408,00

Усього 1 965 408,00 0,00 1 965 408,00

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

Надання фінансової підтримки КП 
"Соцкомуненергія" ЗОР для погашення 
заборгованості перед контрагентами за 
договорами, з виплати заробітної плати, 
нарахувань на неї, податків, зборів 
(відповідно до рішень суду), сплати 
поточних зобов'язань щодо заробітної 
плати, податків та зборів тощо

грн.

Рішення Запорізької обласної ради від 
14.03.2019 № 41, Рішення Запорізької 

обласної ради від 14.03.2019 № 39

1 575 668,00 0,00 1 575 668,00

Надання фінансової підтримки КП 
"Універс” ЗОР для проведення 
поточного ремонту покрівлі Дитячого 
оздоровчого табору "Морський" та 
здійснення поточного ремонту м'якої 
покрівлі адміністративно-побутової 
будівлі літ. А-2, за адресою: м. 
Запоріжжя, вул. Верхня, 4

грн. 312 000,00 0,00 312 000,00

Надання фінансової підтримки КП 
"Запорізький обласний центр охорони 
праці" ЗОР для проведення поточного 
ремонту' будівлі (заміна вікон та дверей 
на енергоефективні) за адресою: м. 
Запоріжжя, вул. Українська, 50

грн. 77 740,00 0,00 77 740,00

2 продукту'

кількість підприємств яким планується 
надання підтримки

од.

Рішення Запорізької обласної ради від 
14.03.2019 №41

1 0 1

кількість підприємств яким планується 
надання підтримки

од. 1 0 1

кількість підприємств яким планується 
надання підтримки

од. 1 0 1

2



Середня сума підтримки одному 
підприємству
Середня сума підтримки одному 
підприємству
Середня сума підтримки одному 
підприємству

Рівень забезпечення підтримки 
підприємству
Рівень забезпечення підтримки 
підприємству
Рівен

- Трн.

%

%

Розрахунок

Розрахунок

Розрахунок

Розрахунок

Розрахунок

Розрахунок

3.12 000,00 .

77 740,00

65,17

26,1

грального господарства та 
ної адміністрації

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

312 000,00 - ш
77 740,00

65,17

80,63

26,13

В.А. Литвиненко

С.М. Медвідь
(ініціали та прізвище)


