
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 

облдержадміністрації 

 (найменування головного розпорядника 

                      коштів місцевого бюджету) 

_______________________ № _____________ 

 

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 облдержадміністрації 

(найменування головного розпорядника) 

 

2. 1910000 

(код) 

 

         Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації 

(найменування відповідального виконавця) 

 

3. 1917470 

           (код)           

 

   0456 

(КФКВК)                              

Інша діяльність у сфері дорожнього господарства 

           (найменування бюджетної програми) 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2000000,00 гривень , у тому числі загального фонду 0,0 гривень та спеціального фонду 

2000000,00 гривень 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України, Конституція України, Закон України „Про місцеве самоврядування”, 



2 
 

постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 1999 року № 48 „Про затвердження порядку здійснення координації діяльності органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань додержання режимів на державному кордоні”, від 18 серпня 2010 року № 751 „Про 

затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю”, рішення обласної ради  від 22.02.2018 року №1065 

„Програма розвитку прикордонної інфраструктури в Закарпатській області на 2018-2020 роки”, 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 

 1 Розбудова та оснащення пунктів пропуску. 

 

7. Мета бюджетної програми: створення прикордонної інфраструктури, яка сприятиме транспортній та одночасно суспільно-економічній 

інтеграції прикордонних регіонів, які наразі розділені між собою, так, щоб наявність лінії кордону не становила ніякої фізичної перешкоди для 

міждержавного транспортного руху громадян та товарів. 

8. Завдання бюджетної програми 

 № з/п Завдання 

 1 . Формування техніко-економічного обгрунтування розбудови пунктів пропуску 

2 Облаштування діючих пунктів пропуску. 

3 Розробка документації для землевідведення, виготовлення проектно-кошторисної документації 

9. Напрями використання бюджетних коштів 

                                                                                                                                                                                                                     гривень 

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

 1 2 3  4   5 

 1 Розробка документації з землекористування, виготовлення 

ПКД, облаштування сервісних зон на ділянках перед 

пунктами пропуску. 

 2000000,00 2000000,00 

Усього  2000000,00 2000000,00 
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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 розвитку прикордонної 

інфраструктури в Закарпатській області 

на 2018-2020 роки 

0,0 2000000,00 2000000,00 

Усього 0,0 2000000,00 2000000,00 

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      

1 Обсяг видатків на 

облаштування сервісних зон на 

ділянках перед пунктом 

пропуску 

гривень кошторис  1000000,00 1000000,00 

2 Обсяг видатків для 

розроблення документації з 

землекористування 

гривень кошторис  800000,00 800000,00 

3 Обсяг видатків для 

виготовлення ПКД   

гривень кошторис  200000,00 200000,00 

2 продукту      

1 Кількість об’єктів де буде 

проведено облаштування 

сервісних зон на ділянках 

перед пунктом пропуску 

шт внутрішній облік  1 1 

2 Кількість об’єктів де буде 

розроблено документацію з 

шт внутрішній облік  1 1 
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землекористування 

 Кількість об’єктів для 

виготовлення ПКД  

шт внутрішній облік  1 1 

3 ефективності      

1 Середня вартість  сервісної 

зони на ділянці перед пунктом 

пропуску 

грн розрахунок  1000000,00 1000000,00 

2 Середня вартість розробленої 

документації з 

землекористування 

грн розрахунок  800000,00 800000,00 

3 Середня вартість виготовленої 

ПКД 

грн розрахунок  200000,00 200000,00 

4 якості      

 Відсоток своєчасності 

виконаних робіт 

%   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 

 

_____________________ 

      дата погодження 

  

 

 ____________ 

(підпис) 

 

                                  П.Д.Лазар 

(ініціали/ініціал, прізвище) 

 

М. П. 


