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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
Департаменту житлово-комунального господарства та паливно- 
енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ЛУ ЛОЛЛл. №

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1210000

«

Департаменту житлово-комунального господарства та паливно- 
енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
Департаменту житлово-комунального господарства та паливно- 

енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

1217310

(код Програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального
_________________________________________________________ господарства______________

(код Типової програмної (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікації видатків та видатків та кредитування бюджету) класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 

кредитування місцевого бюджету)

03366144

(код за ЄДРПОУ)

03366144

(код за ЄДРПОУ) 

20100000000

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -43 137 584 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 43137584 
гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України від № 254 к/96-ВР (зі змінами);
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456 -  VI (зі змінами);
Закон України від 14.11.2019 року № 294-ІХ «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (зі змінами);
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (зі змінами);
рішення Харківської обласної ради від 15.10.20 №1350-УІІ «Про внесення змін додеяких обласних програм та порядків використання коштів обласного 
бюджету, затверджених рішеннями обласної ради»;
рішення Харківської обласної ради від 24.12.2020 № 18-УІІІ «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 
рік, затвердженої рішенням обласної ради від 05 грудня 2019 року № 1129-УІІ (зі змінами)»;
рішення Харківської обласної ради від 24.12.2020 № 23-УІІІ «Про внесення змін до рішення обласної ради від 05 грудня 2019 року № 1130-УІІ «Про обласний 
бюджет Харківської області на 2020 рік» та додатків до нього( зі змінами)»;
рішення Харківської обласної ради від 27.02.2020 № 1208-УІІ "Про внесення змін до програми розвитку освітлення населених пунктів Харківської області 
«Енергія світла» на 2019 -  2021 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 06 грудня 2018 року № 816-УІ (зі змінами)"



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

N з/п Ціль державної політики
1 Забезпечення реалізації державної політики у розвитку об'єктів житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства та благоустрію населених пунктів

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1) Реконструкція, будівництво, капітальний ремонт зовнішнього освітлення в населених пунктах області

2) Реконструкція, будівництво, капітальний ремонт об'єктів тепло- та водопостачання в населених пунктах області
9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
і 2 3 4 5

1
Реконструкція, будівництво, капітальний ремонт зовнішнього освітлення в населених 1 , 
пунктах області 15 343 932 15 343 932

2
Реконструкція, будівництво, капітальний ремонт об'єктів тепло- та водопостачання в 
населених пунктах області 27 793 652 27 793 652

Усього - 43 137 584 43 137 584
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

грн

N з/п Найменування місцевої / регіональної програми • Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
і 2 3 4 5

1
Програма розвитку освітлення населених пунктів Харківської області "Енергія світла" на 2019

2021 роки
- 15 343 932 15 343 932

2 Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік - 27 793 652 27 793 652
Усього - 43 137 584 43 137 584



11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7

Завдання 1 "Реконструкція, будівництво, капітальний ремонт зовнішнього освітлення в населених пунктах області"
1 затрат

обсяг видатків реконструкцію, будівництво, 
капітальний ремонт з освітлення гривень рішення сесії . 15 343 932 15 343 932

2_ продукту:
кількість об'єктів, на які планується провести 
реконструкцію, будівництво, капітальний ремонт 
освітлення одиниць рішення сесії ЗО ЗО

3 ефективності:
середні витрати на реконструкцію, будівництво, 
капітальний ремонт освітлення гривень розрахунок

- 511 464 511 464

4 ЯКОСТІ
рівень виконання з реконструкції, будівництва, 
капітального ремонту освітлення % X - 100 100

Завдання 2 "Реконструкція, будівництво, капітальний ремонт об'єктів тепло- та водопостачання в населених пунктах області"
1 затрат «

обсяг видатків на виконання заходів з 
реконструкції, будівництва, капітального ремонту 
об’єктів тепло- та водопостачання гривень рішення сесії 27 793 652 27 793 652

2 продукту:
кількість об'єктів, на які планується провести 
заходи з реконструкції, будівництва, капітального 
ремонту об’єктів тепло- та водопостачання одиниць рішення сесії

6 6

3 ефективності:
середні витрати на проведення одного заходу гривень розрахунок 4 632 275 4 632 275

4 якості  ̂г,
рівень виконання заходів з реконструкції, 
будівництва, капітального ремонту об'єктів тепло
та водопостачання------------------------------------ % / / ^ /  /  X "X 1_  _______ N. -1 100 100

Заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства таліалрвно- 
енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністраці - начальник управл інн 
будівництва та благоустрою у сфері житлово-комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації

Дата погодження А
М И


