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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04 листопада 2019 року № 62

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 - 20 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 20 000 000,00 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-VI), Рішення 
Запорізької обласної ради від 24.10.2019 №  10 «Про внесення змін та 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 19.09.2019 №  20 «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 держ авної політики, на досягнення яки х  спрям ована реалізація бю дж етної програм и
№  з/п Ц іль держ авної політики

1
Забезпечення інтересів територіальних гром ад сіл, селищ , міст Запорізької області, від імені яких обласна рада здійсню є повноваж ення щ одо управління 
комунальними п ідприєм ствам и

7. Мета бюджетної програми: Реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності н 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 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00

Усього 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00

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

і 2 3 4 5
і Регіональна цільова програма "Питна вода Запорізької області на 2012-2020 роки" 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00

Усього 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:
№
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

грн. Рішення Запорізької обласної ради від 
24.10.2019 № 10 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00

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

грн. Розрахунок 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00

4 якості

Рівень погашення кредиторської 
з а б е г і^ о я к н о с т і ''^ ^

% Розрахунок 100,00/ 7 0,00 100,00

Гфтіитр^иомунального господарства та 
'іЬблдсшЯ державної адміністрації

»різької

В.А. Литвиненко

С.М. Медвідь
(ініціали та прізвище)

2


