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ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ М іністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту розвитку базових галузей______

(найменування головного розпорядника 
промисловості Донецької облдержадміністрації 

коштів місцевог о бюджету)
/С г> 2 .

Паспорт

бюджетної програми обласног о бюджету на 2019 рік

Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)

Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

0456
(КФКВК)

Інша діяльність у сфері транспорту
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 750 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 750 000,00 гривень та 
спеціального фонду 0,00 гривень.
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5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 
2018 року № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (із змінами), 11 січня 2019 року № 20/5-19 «Про Заходи щодо організації 
виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 
1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік»»; Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні 
напрями розвитку на 2020 і 2021 роки.

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечити транспортне обслуговування офіційних та інших заходів облдержадміністрації

7. Мета бюджетної програми: фінансова під гримка підприємств комунальної форми власності.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Заходи щодо забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1 2 3 4 5

1 фінансова підтримка комунального підприємства 
«Автотранспортне підприємство»

750 000,00 0 750 000,00



з

Усього 750 000,00 0 750 000.00

10. Перелік міецевих/регіональних програм, іцо виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п 1 Іайменування місцевої/регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 о 4 5

1 Програма економічного і соціального 
розвитку Донецької обласгі на 2019 рік 
та основні напрями розвитку на 2020 і 
2021 роки

750 000.00 0 750 000.00

Усього 750 000.00 0 750 000.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п 1 Іоказники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 од 4 5 6 7
Завдання 1 Заходи щодо забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності

1 затрат

Обсяг видатків та надання 
фінансової підтримки

гри. Розпорядження голови 
облдержадміністрації, 

керівника обласної 
військово-цивільної 

адміністрації від 06 грудня
2018 року № 1470/5-18 

«Про обласний бюджет на
2019 рік» (із змінами)

750 000.00 0 750 000.00
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2 продукту

•

Кількість заходів, що 
виконуються за рахунок 
фінансової підтримки

од. Програма економічного і 
соціального розвитку 

Донецької області на 2019 
рік та основні напрями 
розвитку на 2020 і 2021 

роки

65 0 65

3 ефективності

Середній обсяг фінансової 
підтримки на виконання 
одного заходу

грн. Розрахунок 11 538,46 0 11 538,46

4 якості X

Динаміка кількості 
комунальних підприємств, 
яким надано фінансову 
підтримку, в порівнянні 3 
попереднім роком

Відсотки Розрахунок 100 0 100

Директор департаменту розвитку 
базових галузей промисловості 
Донецької облдержадміністрації А.В. Литвинов

(ініціали, прізвище)

І.С. Конакова
(ініціали, прізвище)


