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
Департамент інфраструктури, розвитку і
утримання мережі автомобільних доріг загального
користування місцевого значення та житловокомунального господарства Закарпатської
облдержадміністрації
.

(найменування головного розпорядника

_______________________ № _____________

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1.

1900000__
(код)

Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого
значення та житлово-комунального господарства Закарпатської облдержадміністрації_
(найменування головного розпорядника)

2.

_1910000__
(код)

__ Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування
місцевого значення та житлово-комунального господарства Закарпатської облдержадміністрації___________
(найменування відповідального виконавця)

3.

__1916013__

0620_

(код)

(КФКВК)

__

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства__________
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2 000 000,0 гривень, у тому числі загального фонду __0,0__ тис. гривень та

2

спеціального фонду 2 000 000,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України, Конституція України, Конституція України, Закони України
«Про місцеве самоврядування в Україні», рішення обласної ради від 13.12.2018 року № 1346 «Про обласний бюджет на 2019 рік», рішення
обласної ради від 08.06.2012 року № 473 «Про обласну Програму «Питна вода Закарпаття» на 2012-2020 роки» із змінами згідно рішення
обласної ради 27.08.2015 №1300, 26.07.2018 № 1248.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення гарантованих Конституцією України прав громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку,
цілодобове забезпечення населення області доброякісною питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених
нормативів

7. Мета бюджетної програми: Впровадження заходів з охорони джерел питного водопостачання та гарантоване забезпечення населення
якісною та безпечною для здоров’я людини питною водою в необхідних обсягах згідно встановлених нормативів _______________________
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п

Завдання

1

Впровадження заходів з охорони джерел питного водопостачання; доведення якості питної води до вимог державних стандартів
та запровадження комерційного обліку послуг з централізованого водопостачання._________
_______________________

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

2 000 000,0

2 000 000,0

1

Реалізація проектів із облаштування зон санітарної
охорони джерел централізованого питного

3

водопостачання
Усього

2 000 000,0

2 000 000,0

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

1

Обласна
Програма
«Питна
вода
Закарпаття» на 2012-2020 роки із змінами
згідно рішення обласної ради 27.08.2015
№1300, 26.07.2018 № 1248.

2 000 000,0

2 000 000,0

2 000 000,0

2 000 000,0

Усього
11. Результативні показники бюджетної програми

1

2

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

грн.

кошторис

2 000 000,0

2 000 000,0

шт.

внутрішній облік

8

8

затрат
Обсяг видатків на реалізацію
проектів із облаштування зон
санітарної охорони джерел
централізованого питного
водопостачання
продукту
Кількість реалізованих
проектів із облаштування зон
санітарної охорони джерел

4

централізованого питного
водопостачання
3
ефективності
Середня вартість виготовлення
грн.
ПКД та реалізації проектів із
облаштування зон санітарної
охорони джерел
централізованого питного
водопостачання
4
якості
Відсоток своєчасності
%
реалізації проектів
Директор департаменту інфраструктури, розвитку і
утримання мережі автомобільних доріг загального
користування місцевого значення та житловокомунального господарства облдержадміністрації
ПОГОДЖЕНО:

внутрішній облік

250 000,0

250 000,0

внутрішній облік

100

100

____________
(підпис)

__ _Е.М.МАЛЯР___
(ініціали/ініціал, прізвище)

____________
(підпис)

_____П.Д.ЛАЗАР____
(ініціали/ініціал, прізвище)

Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор департаменту фінансів облдержадміністрації
Дата погодження
М. П.

