
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від  29 грудня 2018 року № 1209) 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ / розпорядчий документ 

Управління капітального будівництва 

облдержадміністрації 
 (найменування головного розпорядника 

_______________________________________ 
                         коштів місцевого бюджету) 

_04.02.2019_____________ № 2____________ 

 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

1. 1 5 0 0 0 0 0  
(код) 

 

Управління капітального будівництва облдержадміністрації___________________________ 
(найменування головного розпорядника) 

 

2. 1 5 1 0 0 0 0  

(код) 
 

Управління капітального будівництва облдержадміністрації___________________________ 
(найменування відповідального виконавця) 

 

3. 1 5 1 7 3 2 1  

(код) 
 

0  4  4  3   
(КФКВК) 

 

Будівництво освітніх установ та закладів_ 
(найменування бюджетної програми) 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 9569500,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,0 гривень та спеціального 

фонду 9569500,00  гривень. 
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5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Бюджетний Кодекс України, Конституція України,  Закон України “Про місцеве самоврядування ”.  Закон про Державний бюджет України на 2019 рік 

Рішення обласної ради від 13.12.2018 року № 1346 ”Про обласний бюджет на 2019 рік”  

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

№ з/п  Ціль державної політики 

  Добудова та завершення будівництва навчальних закладів області. 

    

  

 

7. Мета бюджетної програми  

 

Забезпечення розвитку інфраструктури території Закарпатської області_ 

 

8. Завдання бюджетної програми 

 № з/п Завдання 

1  Будівництво освітніх установ та закладів 

  

   

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів 
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                                                                                                                                                                                           гривень 

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

 1 2 3  4   5 

1  Добудова незавершеного будівництвом об’єкту «Загально-

освітня школа І-ІІ ст, в с.Вишка В.Березнянського району з 

пере-профілюванням під «Навчально-виховний комплекс в 

с.Вишка, Великоберезнянського району (Нове будівництво)  

 - 1231600,00  1231600,00   

2 Будівництво ІІ черги Загальноосвітньої школа с.Теково 

Виноградівського району – будівництво  
- 1400000,00 1400000,00 

3 Добудова лікарської амбулаторії з перепрофілюванням 

під навчальний заклад Тернівської ЗОШ І-ІІІ ст. в  

с.Терново по вул. Садовій,63, Тячівського району 

- 3000000,00 3000000,00 

4 Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів (блоки"Б","В","Г"), 

с.Неліпино Свалявського району- будівництво. 

- 3937900,00 3937900,00 

Усього -  9569500,00  9569500,00  

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми 

гривень 

№ з/п Найменування місцевої/регіональної 

програми 
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3   4  5 

- - - - - 

Усього - - - 
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11. Результативні показники бюджетної програми 
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело 

інформації 
Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 затрат      

  обсяг видатків на будівництво грн. кошторис - 9569500,00 9569500,00 

2 продукту      

  кількість об’єктів які планується 

побудувати 

од. кошторис - 4 4 

3 ефективності      

 Середні витрати на будівництво 

одного об’єкту 

грн. кошторис - 2392375,00 2392375,00 

4 якості      

 Рівень готовності об’єктів 

будівництва 
відсотки х    

 Добудова незавершеного 

будівництвом об’єкту «Загально-

освітня школа І-ІІ ст, в с.Вишка 

В.Березнянського району з пере-

профілюванням під «Навчально-

виховний комплекс в с.Вишка, 

Великоберезнянського району 

(Нове будівництво)  

відсотки акт виконаних 

робіт 

- 97 97 

 Будівництво ІІ черги 

Загальноосвітньої школа с.Теково 

Виноградівського району – 

будівництво 

відсотки акт виконаних 

робіт 

- 13 13 

 Добудова лікарської 

амбулаторії з 

перепрофілюванням під 

навчальний заклад Тернівської 

ЗОШ І-ІІІ ст. в  с.Терново по 

вул. Садовій,63, Тячівського 

району 

відсотки акт виконаних 

робіт 

- 23 23 
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 Загальноосвітня школа  І-ІІІ 

ступенів (блоки"Б","В","Г"), 

с. Неліпино Свалявського 

району- будівництво. 

відсотки акт виконаних 

робіт 

- 87 87 

 

 

Т.в.о начальника управління капітального 

будівництва облдержадміністрації 

 

  

 ____________ 

(підпис) 

 

  

         Т.А.ШАГАЛО__________ 

       (ініціали/ініціал, прізвище) 
ПОГОДЖЕНО: 

Департамент  фінансів Закарпатської 

обласної державної адміністрації 

Керівник фінансового органу   
 ____________ 

(підпис) 

                          _П.Д.ЛАЗАР_________ 

         (ініціали/ініціал, прізвище) 

Дата погодження  

М. П. 


