
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 

житлово-комунального 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. __1916014__ 
(код) 

 

_0620_  
    (КФКВК) 

 

                         Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів__________ 
(найменування бюджетної програми) 

 

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

спеціального фонду  2 000 000,0 гривень. 
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5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс 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 14.06.2016 року № 355 «Про Програму поводження з твердими побутовими відходами у Закарпатській області на 2016-2020 роки» із 

змінами згідно рішення обласної ради 29.03.2018 № 1128 та 27.09.2018 № 1289. 

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

№ з/п Ціль державної політики 

 1 Поступовий перехід від домінуючого захоронення ТПВ, як основного способу поводження з відходами, до сортування і 

розділення на потоки повторного використання, перероблення або утилізації залишків відходів на полігонах, що відповідають 

вимогам ЄС. Трансформація ставлення до твердих побутових відходів як до цінного ресурсу, та створення системи комплексного 

поводження з твердими побутовими відходами із залученням приватного сектору як операторів та інвесторів у галузь. 

 

7. Мета бюджетної програми: Вирішення екологічних, санітарних, економічних та соціальних проблем в Закарпатській області, повне 

охоплення території області послугами зі збору та вивезення ТПВ, надання якісних послуг збирання побутових відходів для населення області 

за доступною ціною, запровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів.           __________________________________ 

 

8. Завдання бюджетної програми 

 № з/п Завдання 

1 Створення екологічно безпечних полігонів збирання/сортування/переробки/утилізації твердих побутових відходів шляхом 

будівництва нових чи рекультивації діючих та запровадження системи роздільного збирання відходів шляхом будівництва 

контейнерних майданчиків та/або придбання контейнерів на ці цілі 

2 Підвищення поінформованості громадськості та підвищення іміджу місцевої влади з питання поводження з твердими 

побутовими відходами шляхом проведення екологічно-освітніх заходів. 

9. Напрями використання бюджетних коштів 

                                                                                                                                                                                                                     гривень 

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

1 2 3  4   5 
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 1 Створення екологічно безпечних полігонів 

збирання/сортування/переробки/утилізації твердих 

побутових відходів шляхом будівництва нових чи 

рекультивації діючих та запровадження системи 

роздільного збирання відходів шляхом будівництва 

контейнерних майданчиків та/або придбання контейнерів 

на ці цілі 

  1 700 000,0  1 700 000,0   

2 Організація і проведення тематичних семінарів, друк 

інформаційних матеріалів з питань необхідності 

впровадження роздільного збирання побутових відходів, а 

також будівництва сміттєсортувальних/сміттєпереробних 

комплексів. 

 300 000,0 300 000,0 

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 Програма поводження з твердими 

побутовими відходами у Закарпатській 

області на 2016-2020 роки із змінами 

згідно рішення обласної ради 29.03.2018 

№ 1128 та 27.09.2018 № 1289. 

 2 000 000,0 2 000 000,0 

Усього  2 000 000,0 2 000 000,0 

11. Результативні показники бюджетної програми 

№ з/п Показники Одиниця 

виміру 
Джерело 

інформації 
Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 затрат      

1 Обсяг видатків на впровадження 

заходів із створення екологічно 

безпечних полігонів 

збирання/сортування/переробки/утилі

зації твердих побутових відходів 

шляхом будівництва нових чи 

рекультивації діючих та 

запровадження системи роздільного 

збирання відходів шляхом 

будівництва контейнерних 

майданчиків та/або придбання 

контейнерів на ці цілі 

грн. Кошторис 

 

 1 700 000,0 1 700 000,0 

2 Обсяг видатків на організацію і 

проведення тематичних семінарів, 

друк інформаційних матеріалів з 

питань необхідності впровадження 

роздільного збирання побутових 

відходів, необхідності будівництва 

смтєсортувальних/сміттєпере-робних 

комплексів. 

грн. кошторис 

 

 300 000,0 300 000,0 

2 продукту      

 1 Кількість реалізованих проектів 

створення екологічно безпечних 

полігонів зби-

рання/сортування/переробки/ 

утилізації твердих побутових відходів 

шляхом будівництва нових чи 

рекультивації діючих та 

запровадження системи роздільного 

збирання відходів шляхом 

будівництва контейнерних 

майданчиків та/або придбання 

контейнерів на ці цілі 

шт. внутрішній облік  2 2 

2 Кількість організованих та 

проведених тематичних семінарів та 

надрукованих інформаційних 

од. внутрішній облік  2 2 
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матеріалів з питань необхідності 

впровадження роздільного збирання 

побутових відходів, необхідності 

будівництва 

смітєсортувальних/сміттєпереробних 

комплексів. 

3 ефективності      

 Середня вартість реалізації проектів грн. внутрішній облік  850 000,0 850 000,0 

 Середня вартість організації 

проведення тематичних семінарів із 

друком інформаційних матеріалів 

грн. внутрішній облік  150 000,0 150 000,0 

4 якості      

 Своєчасність реалізації проектів відс. внутрішній облік  100 100 

Директор департаменту інфраструктури, розвитку і 

утримання мережі автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення та житлово-

комунального господарства облдержадміністрації 

 

 

  

 

 ____________ 

(підпис) 

 

  

 

__ _Е.М.МАЛЯР___ 

(ініціали/ініціал, прізвище) 

ПОГОДЖЕНО: 

Департамент фінансів облдержадміністрації 

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації  
 ____________ 

(підпис) 

 
 _____П.Д.ЛАЗАР____ 

(ініціали/ініціал, прізвище) 

 
Дата погодження  

М. П. 


