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 наказу від__________________№_________________)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1.

2.

3 .

1500000

Департамент капітального будівництва облдержадміністрації

(Код)

(найменування головного розпорядника)

1510000

Департамент капітального будівництва облдержадміністрації

(Код)

(найменування відповідального виконавця)

1511120

0941

(Код)

(КФКВК)

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами,
училищами)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 17 761 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 0.00 гривень та спеціального фонду
17 761 100.00 гривень, з них бюджет розвитку 17 761 100.00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; накази Міністерства фінансів
України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за
видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" (із змінами), від 26 серпня 2014 року N 836 «Про деякі питання
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами).розпорядження голови облдержадміністрації,
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (із змінами); Програма
економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020-2021 роках.

2

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п

Ціль державної політики

1

Створення умов для підготовки кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення умов функціонування підготовки кадрів вищими навчальними закладами. І-ІІ рівнів акредитації

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п

Завдання

1

Проведення капітального ремонту у вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
І

9 . Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Капітальний ремонт учбового корпусу Вищого навчального закладу комунальної
форми власності «Маріупольського коледжу мистецтв» за адресою: пр. Миру, 5/62 в м.
Маріуполі»

10 786 500,00

10 786 500,00

6 974 600,00

6 974 600,00

17 761 100,00

17 761 100,00

2

0,00

Капітальний ремонт гуртожитку Вищого навчального закладу комунальної форми
власності «Маріупольського коледжу мистецтв» за адресою: вул. Італійська, 107а в м.
Маріуполі»
Усього

0,00

з
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 економічного
і соціального
розвитку
Донецької області на 2019 рік та основні напрями
розвитку на 2020-2021 роках.

0,00

17 761 100,00

17 761 100,00

0,00

17 761 100,00

17 761 100,00

Усього

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

1
1

2

3

4

гривень

Усього

6

7

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

17 761 100,00

17 761 100,00

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

0,00

2

2

0,00

8 880 550,00

8 880 550,00

продукту
одиниць
Кількість закладів, на яких планується
проведення капітального ремонту

3

Спеціальний
фонд

затрат
Обсяг витрат на проведення
капітального ремонту закладів

2

Зага
льни
й
фонд
5

ефективності
Середні витрати на капітальний ремонт
1 закладу

гривень

Розрахунок

4

4

якості
Рівень готовності капітального
ремонту закладів

В.о. директор департаменту капітального будівництва
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора Департаменту фінансів

%

Розрахунок

(підпис)

ОН
(підпис)

0,00

100

Д.В. Семененко
(ініціали та прізвище)

І.С. Конакова
(ініціали та прізвище)

100

