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

ЗАТВЕРДЖЕНО 
І Іаказ / розпорядчий документ
Департаменту житлово-комунального господарства 
Донецької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

від 0 0  № У//)

Паспорт
бюджетної програми обласного бюджету на 2019 рік

1.

2 .

3.

1200000
(код)

1210000
(код)

1217330

Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)

Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджет них призначень / бюджетних асигнувань ЗО 937 999,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень і а 
спеціального фонду -  ЗО 937 999,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; розпорядження голови обласної державної адміністрації, 
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 1470/5-1 8 «І Іро обласний бюджет на 2019 рік» (із змінами), далі 
- розпорядження голови ОДА від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 (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 па 2019 рік» (із змінами). 20 люїого 2019 року №1 75/5-1 9 «Про напрямки (заходи) використання у 2019 році 
коштів обласного бюджету, передбачених на житлове господарство та комунальну інфраструктуру», дачі - розпорядження голови ОДА від 20 
лютого 2019 року №175/5-19 (із змінами), 04 липня 2016 року № 548 «Про затвердження Переліку об’єктів і заходів, що будуть здійснюватися 
за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не 
здійснюють свої повноваження» (із змінами), даті - розпорядження голови ОДА від 04 липня 2016 року № 548 (із змінами). Програма 
економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку



на 2020 і 2021 роки, затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
від 01 лютого 2019 року № 79/5-19 (із змінами).

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

№ з/п
1

Ціль державної політики

1 1 Ефективне використання потенціалу регіону для створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, 
підвищення якос і і житгя та сприяння в реалізації державної та регіональної стратегії розвитку регіону

7. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку житлово - комунального господарства та інфраструктури території області.

8. Завдання бюджетної прої рами

№ з/п Завдання

1 Здійснення заходів з будівництва та реконструкції об’єктів комунальної власності

9. Напрями використання бюджетних кош тів

№
з/п

Н ап рям и  ви кори стан н я б ю д ж етн и х  кош тів Загальн и й  ф он д С пец іальн ий  ф о н д У сього

1 2 3 4 5

1
Розробка проектно-кошторисної документації у 2019 році на 
проекти пріоритетних заходів щодо поліпшення системи 
водопостачання Донецької області, у т.ч.:

26 363 645,00 26 363 645,00

1.1.
Реконструкція Другого Донецького водопроводу ПК125+00- 
ПК154і-75 Д = 1400мм на дільниці від 2-го до 3-го підйому, 
Слов'янський район

2 323 830.00 2 323 830.00

1.2.
Будівництво водоводу з перекидання води Павлопольского 
водосховища до Старо-Кримського водосховища на землях 
Волноваського та Володарського районів Донецької області

2 152 961,00 2 152 961.00

1.3.
Будівництво станції доочистки питної води на майданчику 
С таро-Кримської фільтрувальної станції, м. Маріуполь

2 841 564,00 2 841 564.00



1.4.
Реконструкція водоводу від Старо-Кримської фільтре вальної 
станції до водопровідного вузла Мирний Д= 1200мм, м. 
Маріуполь

3 493 522,00 3 493 522,00

1.5.
Реконструкція водоводу від Старо-Кримської фільтре вальної 
станції до водопровідного вузла Новоселівка Д=1200мм, 
м.Маріуполь

3 800 284,00 3 800 284,00

1.6.
Будівництво водопроводу від Карлівської фільтре вальної 
с танції до населених пунктів м. М ар'їнка та м. Красногорівка 
на землях М арийського району Донецької області

3 150 160,00 3 150 160.00

1.7.
Будівництво резервного водоводу від насосної станції 4-го 
підйому Другого Донецького водопроводу до 
водопровідного вузла м.Торецьк

3 960 000,00 3 960 000,00

1.8.

Забезпечення питною  водою населених пунктів Донецької 
області (Волноваський.Покровський. 
Великоновосилківський райони, місто Торецьк з 
найближчими населеними пунктами і місто 
Авдіївка).Інженерно-вишукувальні і проектні роботи ? 
провадження системи водопостачання на базі підземних 
водних ресурсів.

4 641 324,00 4 641 324,00

2
Реконструкція самопливного каналізаційного колектору 88- 
89-90 кварталів міста Борецька

4 252 572,00 4 252 572.00

оJ)

Реконструкція зовніш нього освітлення з впровадженням 
енргозберігаючих технологій смт.Водянське (Білицька 
міська рада), м. Добропілля, за адресою емт. Водянське, 
м. Добропілля. Донецька обл.

321 782,00 321 782.00

Усього ЗО 937 999.00 30 937 999.00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№
з/п

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 о 4 5

1

Програма економічного і соціального розвитку Донецької 
області на 2019 рік та основні напрями розвитку 
на 2020 і 2021 роки, від 01 лютого 2019 року № 79;5-19 
(із змінами)

30 937 999,00 30 937 999.00

Усього 30 937 999,00 30 937 999.00



11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п Показники Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Обсяг витрат на розробку
проектно-кошторисної
документації

грн. Розпорядження голови ОДА від 06 грудня 
2018 року № 1470/5-18 (із змінами)

26 363 645.00 26 363 645.00

Обсяг видатків на здійснення 
капітальних вкладень грн. Розпорядження голови ОДА від 06 грудня 

2018 року № 1470/5-18 (із змінами) 4 574 354.00 4 574 354,00

продукту

Кількість об’єктів, по яких 
планується розробити проектно- 
кошторисну документацію

од. Розпорядження голови ОДА від 20 лютого 
2019 року №175/5-19 (із змінами) 8 8

Кількість об’єктів, що 
потребують капітазьних 
вкладень

од. Розпорядження голови ОДА від 20 лютого 
2019 року №175/5-19 (із змінами)

2 2

ефективності

Середні витрати на розробку 
проектно-кошторисної 
документації одного проекту

грн. Розрахунок 3 295 455.63 3 295 455.63

Середні витрати на 1 об’єкт, шо 
погребує капітальних вкладень грн. Розрахунок 2 287 177,00 2 287 177.00

якості

Рівень готовності проектно- 
кошторисної документації % Розрахунок 100 100



Рівень готовності об’єктів %

В.о. директора департаменту житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації

Погоджено:

Департамент фінансів Донецької облдержадміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів 
облдержадміністрації



Розрахунок 100 100

(підпис)
О.С. Соловей

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.С. Конакова
(ініціали/ініціал. прізвище)


