
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
Департаменту житлово-комунального господарства
Донецької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
від 28 лютого 2019р №21 
(в редакції наказу
від О  3 *  ся -У  ^ _____

Паспорт
бюджетної програми обласного бюджету на 2019 рік

1.
2.

3.

1200000
(код)

1210000
(код)

1217310
(код)

Департамент жипуюво-комунального господарства облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)

Департамент жнпиюво-комунального господарства облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

0443 Будівництво об Vктів житлово-комунального господарства
КФКВК (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -  33 754 094 гривень, у тому числі загального фонду -  0,00 гривень та 
спеціального фонду 33 754 094,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної проірами: Бюджетний кодекс України; 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), 
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 на 2019 рік» (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), далі - 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).
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6. Цілі державної політики, па 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 Забезпечення розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури Донецької області

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень
№
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціапьний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Реконструкція 5-ти поверхового житлового будинку по 

вул. Декабристів.31 у м. Бахмут Донецької області 
(проект "Теплий будинок")

7 998 007,00 7 998 007,00

2 Реконструкція 5-ти поверхового житлового будинку по 
вул. Декабристів.29 у м. Бахмут Донецької області 
(проект "Теплий будинок")

8 411 048,00 8 411 048.00

3 Реконструкція 5-ти поверхового житлового будинку по 
вул. Визволителів Донбасу.29 у м. Бахмут Донецької 
області (проект "Теплий будинок")

8 295 846,00 8 295 846,00



з

4 Реконструкція системи водопостачання м. Новогродівка, 
шляхом встановлення підкачувальної насосної станції 
зонального водопостачання багатоповерхової забудови 
по вул.Піонерська м. Новогродівка

751 149,00 751 149,00

5 Реконструкція системи водопостачання м. Новогродівка. 
шляхом встановлення підкачувальної насосної станції 
зонального водопостачання багатоповерхової забудови 
по вул.Фестивальна м.Новогродівка

766 281,00 766 281.00

6 Реконструкція врізки від водоводу РГІУ через 
вул. Юності на п. Рубіжне до старої врізки на МИС 
(1 300 м. д. труби 150 мм) Адреса об'єкту будівництва: 
Донецька область, м. Новогродівка

663 761.00 663 761,00

7 Будівництво резервуару для фільтрувальної станції, 
м. Слов'янська

982 331.00 982 331.00

8 Будівництво ділянки самопливного каналізаційного 
колектору по вул. Лісозахисна, м. Слов'янськ для 
відводу технологічної води з грязевідстойника 
фільтрувальної сланці

179 609.00 179 609.00

9 Будівництво водопроводу від вул. Я. Мудрого 
(вул. Урицького) до пров. Богомольця (перемичка), 
м. Слов'янськ

2 076 461.00 2 076 461.00

10 Реконструкція дюкера напірного каналізаційного 
колектора від КНС № Іта № 5 до очисних споруд через 
р.К.Торець, м. Слов'янськ

220 736,00 220 736.00

11 Реконструкція аварійної ділянки напірного 
каналізаційного колектора КНС № 3 віл вул.Комунарів 
(Торська) до КНС 1-А, м.Слов'янськ

111 442.00 111 442,00

12 Реконструкція зовнішніх мереж водопроводу 
по вул. Молодіжній, с.Яковлівка Бахмутського району 
Донецької області (коригування) отг.Соледар

380 646,00 380 646,00

13 Реконструкція ITC Золотоколодязького водосховища 
Золотоколодязької сільської ради Добропільського 
району Донецької області (коригування)

1 271 367.00 1 271 367.00
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14 Будівництво водопровідних башт та станції питної води 

по вул. Садова. 1 у с.Сергіївка Слов’янського району 
Донецької області

1 280 650.00 1 280 650.00

15 Реконструкція водонапірної башти системи 
"Рожновського" У=25 м3 по вул.Дружби 97"а" 
у смт. Билбасівка, Слов'янского району Донецкої області

364 760.00 364 760,00

Усього 33 754 094,00 33 754 094,00

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

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 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)

33 754 094,00 33 754 094.00

Усього 33 754 094.00 33 754 094.00

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

2018 року № 1470/5-18 (із змінами) 33 754 094.00 33 754 094,00

продукт}7

Кількість об’єктів, що 
потребують капітальних 
вкладень

од. Розпорядження голови ОДА від 04 липня 
2016 року № 548 (із змінами) 15 15

ефективності
Середні витрати на один об'єкт, 
що потребує капітальних 
вкладень

грн. Розрахунок 2 250 272,93 2 250 272.93
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