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

№ з/п Ціль державної політики

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

7. Мета бюджетної програми підвищення рівня благоустрою адміністративно-територіальних одиниць області.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Виконання заходів з проведення капітального ремонту об’єктів благоустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 о 4 5

1 Капітальний ремонт об’єктів благоустрою 5 858 489.93 5 858 489,93

Усього 0.00 5 858 489.93 5 858 489,93

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

№ з/п Найменування місцевої/регіон ал ьної 
програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
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)

0.00 5 858 489,93 5 858 489,93

Усього 0.00 5 858 489.93 5 858 489.93
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11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п Показники Одиниця „ . ,Джерело інформації виміру г ^ г

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Обсяг видатків на капітальній 
ремонт об'єктів благоустрою грн.

Розпорядження голови обласної державної 
адміністрації, керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації від 06 грудня 
2018 року № 1470/5-18 «Про обласний 
бюджет на 2019 рік» (із змінами)

5 858 489,93

Кількість заходів з капітального 
ремонту об’єктів благоустрою, 
що потребують проведення

од.

Розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації 
від 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)

15

продукту

Кількість заходів з капітального 
ремонту об'єктів благоустрою, 
що заплановані до виконання

од.

Розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації 
від 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)

15



4

ефективності
Середня вартість виконання 
одного заходу з капітального 
ремонту об'єктів благоустрою

грн. розрахунок 390 566,00

якості
Відсоток кількості заходів з 
капітального ремонту об'єктів 
благоустрою, що планується 
здійснити до кількості заходів, 
що потребують проведення

% х—-розрахунок 100

Директор департаменту житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації

Тис)

О.Л. Баранник
(ініціали/ініціал, прізвище)

Погоджено:

Департамент фінансів Донецької облдержадміністрації

Заступник директора ^(іТІДПИС)
1.С. Конакова

(ініціали/ініціал, прізвище)


