
  

  

                                                                                                                                           Наказ Міністерства фінансів України 

                                                                                                                                            26.08.2014 №836 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ / розпорядчий документ 

Управління капітального будівництва облдержадміністрації__ 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету) 

наказ 

Департамент фінансів Закарпатської обласної державної 

адміністрації_________ 

(найменування місцевого фінансового органу) 

_________________ N ______ 

 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

 

1. _      1517361______        _Управління капітального будівництва облдержадміністрації___ 

          (КПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника) 

2. ___1517361   _______  _ Управління капітального будівництва облдержадміністрації _ 

          (КПКВК МБ)                     (найменування відповідального виконавця) 

3. ___1517361_ _0490_                  Співфінансування  інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду 

                                                          регіонального розвитку 

   (КПКВК МБ)  (КФКВК)
1
                (найменування бюджетної програми) 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 660,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00_ тис. гривень та 

спеціального фонду - _660,0_ тис. гривень. 

<a href='http://bg.liga.net/www/delivery/ck.php?n=adbbce99&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' 

target='_blank'><img 

src='http://bg.liga.net/www/delivery/avw.php?zoneid=372&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&amp;n=adbbce99' 

border='0' alt='' /></a> 



 

5. Підстави для виконання бюджетної програми  

 
Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 “Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу 

складання та виконання місцевих бюджетів” (із змінами від 02.12.2014 №1194); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836”Про 

деякі питання запровадження   програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів із змінами від 30.09.2016 р. .№860” (на 

заміну МФУ від 09.07.2010р.№679; Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011р. №96”Про затвердження типової відомчої класифікації 

видатків та кредитування місцевих бюджетів” (із змінами від 23.11.2011 р.№1488 та від 14.12.2011 р.№1627); Наказ Міністерства фінансів України 

від 02.12.2014р. №1195 ”Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого 

самоврядування. Які не застосовуються програмно-цільового методу” (із змінами від 04.02.2016р. №34 та  від 03.06.2016р. №526); Наказ 

Міністерства фінансів України від 07.05.2011р. №608 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності 

бюджетних програм”(зі змінами від 12.01.2012р.№13); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-УІ (зі змінами та доповненнями). Закон 

України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями). Рішення обласної ради від 21.12.2017 

року № 1029”Про обласний бюджет на 2018 рік” із змінами  від 22.02.2018 №1073. 

6. Мета бюджетної програми  

Забезпечення розвитку інфраструктури території 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми 

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми 

        

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань 

(тис. грн) 

N 

з/п 
КПКВК КФКВК 

Підпрограма / завдання 

бюджетної програми
2
 

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 

1 2 3 4 5 6 7 

 1  1517361 0490 

Співфінансування  інвестиційних 

проектів, що реалізуються за 

рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку 

      

      

Реконструкція незавершеного 

будівництва лікарської амбулато-

рії під навчальний заклад Тернів-

ської ЗОШ І-ІІІ ст. в  с.Терново 

  220,0 220,0 



по вул. Садовій,63 Тячівського 

району 

   

Будівництво загальноосвітньої 

школи с.Нересниця Тячівського 

району  

 220,0 220,0 

   

Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. на 

500 учнів, с.Кваси, Рахівського 

району-будівництво 

 220,0 220,0 

      Усього   660,0 660,0 

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми(тис. грн) 

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 

1 2 3 4 5 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань 

N 

з/п 
КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника 

1 2 3 4 5 6 

 1 1517361 Показник затрат     

    обсяг видатків на будівництво  тис.грн.  кошторис 660,0 

2   Показник продукту       

    
Кількість об’єктів, які 

планується  реконструювати  
 од.  кошторис 1 

  
Кількість об’єктів, які 

планується побудувати 
 од.  кошторис 2 

 3    Показник ефективності       

   

Середні витрати на  розробку 

одного проекту для будівництва 

(реконструкції) одного об’єкту 

 тис.грн.  кошторис 

 

660,0 

 

 

 



 

 4    Показник якості       

   
Рівень готовності об’єктів 

будівництва, реконструкції 
 відсотки Акт виконаних робіт  

  

Реконструкція незавершеного 

будівництва лікарської 

амбулато-рії під навчальний 

заклад Тернівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

в  с.Терново по вул. Садовій,63 

Тячівського району 

 відсотки Акт виконаних робіт  

  

Будівництво загальноосвітньої 

школи с.Нересниця Тячівського 

району  

 відсотки Акт виконаних робіт  

  

Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 

на 500 учнів, с.Кваси, 

Рахівського району-будівництво 

 відсотки Акт виконаних робіт  

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
2
 

(тис. грн) 

Код 

Найменування 

джерел 

надходжень 

КПКВК 

Касові видатки станом на 01 

січня звітного періоду 
План видатків звітного періоду 

Прогноз видатків до кінця 

реалізації інвестиційного 

проекту
3
 

Пояснення, 

що характе-

ризують 

джерела 

фінансу- 

вання 

загальний 

фонд 

спеціаль- 

ний фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціаль- 

ний фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціаль- 

ний фонд 
разом 

1 

 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  Підпрограма 1                       

  
Інвестиційний 

проект 1 
                       

  
Надходження 

із бюджету 
1517361         660,0     660,0     



  

Інші джерела 

фінансування 

(за видами) 

  х     х     х       

  Усього            660,0      660,0     

____________ 
1
 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 

підпрограми. 

2
 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів 

(програм). 

3
 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками. 

 

     

  

  
 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF11003.html

