
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

НАКАЗ

19. Об 2020 м. Запоріжжя № /66

Про затвердження паспорту 
бюджетної програми місцевого 
бюджету на 2020 рік

Керуючись наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 
2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, 
відповідно до рішення Запорізької обласної ради від 12 грудня 2019 року № 141 
«Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами та доповненнями)

Н А К А З У Ю :
1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету 

на 2020 рік Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної 
державної адміністрації за КПКВК МБ 1517310 «Будівництво об'єктів житлово- 
комунального господарства» у новій редакції, що додається.

2. Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної 
державної адміністрації надати до Департаменту фінансів Запорізької обласної 
державної адміністрації звіт про виконання паспорту бюджетної програми 
місцевого бюджету у терміни, визначені для подання зведеної річної фінансової 
та бюджетної звітності, у паперовому та електронному вигляді.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Департаменту капітального 
будівництва Запорізької обласної державної адміністрації від 14.04.2020 № 123 
«Про затвердження паспорту бюджетної програми місцевого бюджету 
на 2020 рік».

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Віктор ЯРОШ



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 капітального будівництва_______________________

(найменування головного розпорядника
Запорізької обласної державної адміністрації__________________

коштів місцевого бюджету) .
____________ /9. 0£ <М*ий № №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

_____ 1517310 Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації
(код Програмної (найменування головного розпорядника кош тів м ісцевого бюджету)

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету)

4054079
(код за ЄДРПОУ)

_____ 1517310 Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації ______4054079
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету)

1517310 7310
(код Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету)

(код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету!

0443
(код 

Функціональної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету»

Обсяг бюджетних призначень /  бюджетних асигнувань - 
спеціального фонду - 13 708 195,0 гривень.

Будівництво об'єктів житлово-комунального
________________ господарства________________

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

13 708 195,0 гривень, у тому числі загального фонду -

2300000000 
(код бюджету)

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254);
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами)
Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами та 
доповненнями)
Регіональна цільова програма «Питна вода Запорізької області» на 2012 - 2020 роки, затверджена рішенням обласної ради від 31.05.2012 № 10 (зі змінами)
Регіональна програма будівництва, реконструкції, модернізації об’єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення по Запорізькій області на період до 2020 
року, затвердженої рішенням обласної ради від 26.01.2017 № 56, зі змінами та доповненнями
Рішення обласної ради від 11.06.2020 № 26 "Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 12.12.2019 № 141 "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами та 
доповненнями)"
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6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1

забезпечення реалізації державної політики в галузі будівництва, а саме виконання завдань з будівництва 
житлових будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, 
комунального господарства, культурно-побутового та іншого призначення та ефективного використання 
капітальних вкладень

7. Мета бюджетної програми: забезпеченім розвитку інфраструктури територій

8. Завдання бюджетної програми:

№  з/п Завдання
1 Забезпечення будівництва об'єктів
2 Забезпечення реконструкції об'єктів
3 Забезпечення капітального ремонту об’єктів
4 Забезпечення виконання проектних робіт

9. Напрями використання бюджетних коштів:
___________________________________________________________________________________________________________  (гри.)

№ з/п
Напрями використання 

бюджетних коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет 

розвитку
Усього

1 2 4 5 6 7

1
Забезпечення будівництва 
об'єктів житлово- 
комунального господарства

112 463 112 463 112 463

2
Забезпечення реконструкції 
об'єктів житлово- 13 077 338 13 077 338 13 077 338

3
Забезпечення виконання 
проектних робіт житлово- 
комунального господарства

0 0 0

4
Забезпечення капітального 
ремонту об'єктів житлово- 
комунального господапства

518 394 518 394 518 394

Усього 0 13 708 195 13 708 195 13 708 195

10. Перелік місцевих / регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
(грн.)

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
Регіональна цільова програма «Питна вода Запорізької 
області» на 2012 - 2020 роки, затверджена рішенням 
обласної ради від 31.05.2012 № 10 (зі змінами)

12 895 821 12 895 821

Регіональна програма будівництва, реконструкції, 
модернізації об’єктів інфраструктури, соціально- 
культурного та екологічного призначення по Запорізькій 
області на період до 2020 року, затвердженої рішенням 
обласної ради від 26.01.2017 № 56, зі змінами та 
доповненнями

812 374 812 374

Усього 13 708 195 13 708 195
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11. Результативні показники бюджетної програми:
(грн.)

№ з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Забезпечення будівництва об'єктів

1 затрат

обсяг видатків на будівництво
грн.

Рішення обласної ради від 11.06.2020 
№ 26 112 463 112 463

2 продукту
кількість об’єктів, на якихпланується 
провести роботи з будівництва од.

Рішення обласної ради від 11.06.2020 
№ 26 1 1

3 ефективності
середня вартість робіт з будівництва 1-го 
об’єкта грн. Розрахунок 112 463 112 463

4 якості
середня очікувана будівельна готовність по 
обєктах будівництва на кінець звітного 
пепіпто % 20% 20%

Забезпечення реконструкції об'єктів
1 затрат

обсяг видатків на реконструкцію
грн.

Рішення обласної ради від 11.06.2020 
№ 26 13 077 338 13 077 338

2 п родуту
кількість об’єктів, на яких планується 
провести роботи з реконструкції од.

Рішення обласної ради від 11.06.2020 
№ 26 4 4

3 ефективності
середня вартість робіт з реконструкції 1 -го 
об’єкта грн. Розрахунок 3 269 335 3 269 335

4 якості
середня очікувана будівельна готовність по 
обєктах реконструкції на кінець звітного 
пепіолу % 33% 33%

Забезпечення виконання проектних робіт
1 затрат

обсяг видатків на виконання проектних 
робіт грн.

Рішення обласної ради від 11.06.2020 
№ 26 0 0

2 продукту
кількість об’єктів, на яких планується 
провести роботи з будівництва од.

Рішення обласної ради від 11.06.2020 
№ 26 0 0

3 ефективності
середня вартість робіт з будівництва 1-го 
об’єкта грн. Розрахунок 0 0

4 якості
середня очікувана готовність проектної 
документації на кінець звітного періоду % 0% 0%

Забезпечення капітального ремонту об'єктів
1 затрат

обсяг видатків на капітальний ремонт
грн.

Рішення обласної ради від 11.06.2020 
№ 26 518 394 518 394

2 продукту

кількість об’єктів, на якихпланується 
провести роботи з капітального ремонту од.

Рішення обласної ради від 11.06.2020 
№ 26 1 1
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