
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 капітального будівництва 

(найменування головного розпорядника 
облдержадміністрації 

коштів місцевого бюджету) 
від 26 лютого 2019 № 20/0/233-19/од
( в редакції ііаказу „ у у

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1500000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації

(Код) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації

(Код) (найменування відповідального виконавця)

3. 1511010 0910 Надання дошкільної освіти

(Код) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 45 355 196.42 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду 
45 355 196,1? гривень, у тому числі бюджет розвитку -  6 301 073,25 гривень, з них за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів області обласному бюджету -  
2 7 0 9  0 9 7 ,0 0  і рішень, залишків коштів субвенцій з місцевих бюджетів області обласному бюджету станом на 01 січня 2019 року -  1 100 766,25.гривень.

5. ІІідсілви ній виконання бюджетні' проірами 11 іде гави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; накази Міністерства фінансів 
України від .’7 0 / . ’01 І року N'» О-Ь "Про твердження ІІримірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за 
вндаїкамн що не врл.чоиуюіься при визначенні обсягу мїжбіоджсі них трансфертів" (із змінами), від 26 серпня 2014 року N 836 «Про деякі питання
запровадження програмно цільової о мекуі\ ек надання іа виконання місцевих бюджетів»__(із змінами),розпорядження голови облдержадміністрації,
керівника об насію і військово цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року У» 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (із змінами); Програма 
економічного і соціального розвійку Донецької області па 2019 рік та основні напрями розвитку па 2020-2021 роках (із змінами).
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1 б її державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/11 Ціль державної політики

1 Створення умов для забезпечення дітей у дошкільних навчальних закладів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування дошкільних навчальних закладів.

Завдання бюджетної програми

X» з/п Завдання

1 Проведення капітального ремонту у дошкільних навчальних закладах.

9 І Іапрями використання бюджетних коштів

гривень

X» з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5

1 Проведення капітального ремонту у дошкільних навчальних закладах. 0,00 45 355 196,42 45 355 196,42

Усього 0,00 45 355 196,42 45 355 196,42

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

гривень

І І

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний
фонд

Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма економічного і соціального розвитку 
Донецької області на 2019 рік та основні напрями 
розвитку на 2020-2021 роках (із змінами).

0,00

45 355 196,42 45 355 196,42

Усього 0,00 45 355 196,42 45 355 196,42

Результативні показники бюджетної програми



з

№
з/п

Показники Одиниця виміру Джерело інформації Зага
льни

й
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Обсяг витрат на проведення 
капітального ремонту закладів гривень

розпорядження голови облдержадміністрації, 
керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 06 грудня 2018 року № 
1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 

рік» (із змінами)

0,00 45 100 329,42 45 100 329,42

Обсяг видатків на придбання 
невмонтованого обладнання 
об’єктів

гривень

розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації від 06 

грудня 2018 року №  1470/5-18 «Про 
обласний бюджет на 2019 рік» (із 

змінами)

254 867,00 254 867,00

2 продукту

Кількість закладів, на яких планується 
проведення капітального ремонту

одиниць Програма економічного і соціального 
розвитку Донецької області на 2019 рік та 

основні напрями розвитку на 2020-2021 роках 
(із змінами).

0,00 5 5

Кількість об’єктів , що підлягає 
придбанню невмонтованого 
обладнання

одиниць Програма економічного і соціального 
розвитку Донецької області на 2019 рік та 
основні напрями розвитку на 2020-2021 

роках (із змінами).

1 1

о3 ефективності
Середні витрати на капітальний ремонт 
1 закладу

гривень Розрахунок 0,00 9 020 065,88 9 020 065,88

Середні витрати на придбання 
невмонтованого обладнання 1
об’єкту

гривень Розрахунок
0,00 254 867,00 254 867,00

4 якості
Рівень готовності капітального % Розрахунок 0,00 100 100
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ремонту закладів

Рівень готовності невмонтованого 
обладнання

% Розрахунок 0,00 100 100

Директор департаменту капітального будівництва 
обл держад м і н і страції

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Ю.О.Винокуров____
(ініціали та прізвище)

І.С. Конакова____
(ініціали та прізвище)


