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Про внесення змін до паспорту 
бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, рішення сесії 
Харківської обласної ради від 30.08.2018 № 787-VII «Про внесення змін до 
рішення обласної ради від 07 грудня 2017 року № 576-VII «Про обласний 
бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)», Правил складання 
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, 
затверджених наказом Міністерства фінансів України 
від 26.08.2014 № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
від 10.09.2014 за № 1104/25881 (зі змінами), керуючись статтею 6 Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації», н а к а з у є м о :

ВНЕСТИ зміни до паспорту бюджетної програми на 2018 рік 
Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку 
інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації, затвердженого 
спільним наказом директора Департаменту житлово-комунального 
господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної 
адміністрації та директора Департаменту фінансів Харківської обласної 
державної адміністрації від 19.06.2018 № 15/47, за КПЕСВК МБ 1217310 
«Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства», виклавши у 
новій редакції, іцо додається.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку 
інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації 
і наказ
Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації 
від ( f

---------- / -----------------------------  - : 7е -------

ПАСПОРТ
бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

1. 1200000 
(КПКВК МБ)

Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

2. 1210000 
(КПКВК МБ)

Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 1217310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  9 657,8 тис, гривень, у тому числі загального фонду -  0,0 тис, гривень та 
спеціального фонду -  9 657,8 тис, гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України від 28.06.1996 № 254 к/96-ВР (зі змінами);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456 -  VI (зі змінами);
- Закон України від 07.12.2017 № 2246- VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік»; - наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 

№ 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами)»;
-розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 06.02.2017 №41 «Про затвердження Положення про Департамент 

житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації»;
-рішення Харківської обласної ради від 30.08.2018 № 787-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 07 грудня 2017 року 

№ 576-VII «Про обласний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)».
- рішення Харківської обласної ради від 30.08.2018 № 775-VII «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Харківської 

області на 2018 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 07 грудня 2017 року № 575-VII (зі змінами)».

6. Мета бюджетної програми 

Забезпечення розвитку інфраструктури

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми



№ з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань 
___________ ___________ _____________________________________________________________________________________ ____________ ______ (тис, грн)

№
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/ завдання 

бюджетної програми 2
Загальний

фонд
Спеціальни 

й фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1217310 0443 Будівництво об'єктів ж итлово-ком унального господарства - 9 657,8 9 657,8
Усього - 9 657,8 9 657,8

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
_________________________________________________________________________ ___________ ____________________________________________ (тис, грн)

Назва регіональної цільової програми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік 1217310 - 9 657,8 9 657,8
Усього - 9 657,8 9 657,8

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№
з/п КПКВК Назва показника Одиниця

виміру Джерело інформації Значення
показника

1 2 3 4 5 6

1217310 Будівництво об'єктів ж итлово-ком унального господарства тис. грн рішення сесії 9 657,8
1 затрат:

обсяг видатків тис. грн рішення сесії 9 657,8
2 продукту:

кількість об'єктів, які планується реконструювати одиниць рішення сесії 2
довжина водопровідних мереж, які планується реконструювати метри розрахунок, кошторисна 

документація
6 346

кількість об’єктів, які планується побудувати одиниць рішення сесії розрахунок, 
кошторисна документація

2

3 ефективності:
середні витрати на проведення одного заходу тис. грн розрахунок 2 414

4 якості
рівень виконання робіт % X 100



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис, грн)

Код Найменування джерел надходжень кпквк

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця 

реалізації інвестиційного проекту3
Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

загальн и й
ф онд

спеціаль
ний

фонд
разом загальн и й

ф он д
спеціальн 
ий фонд разом загальний

ф он д
спеціальн 
ий фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 із
1 2 1 7 3 1 0

Реконструкція системи водопостачання 
смт Орілька Лозівського району 
Харківської області

4 079,7 4079,7 4 079,7 4079,7

602400 Кошти, що передаються із загального  
фонду бюдж ет у до бюдж ет у розвит ку  
(спеціального фонду)

4 079,7 4079,7 4 079,7 4079,7

Реконструкція водопроводу по вул. 
Першого Травня від вул. Гоголя до 
будинку № 47, діаметром 426 мм 
протяжністю 340 м, м. Куп’янськ 
Харківської області

1316,1 1316,1 1316,1 1316,1

602400 (Кошти, що передаються із загального  
ф онду бюдж ет у до бюдж ету розвит ку 
(спеціального фонду)

1316,1 1316,1 1316,1 1316,1

Будівництво водопровідної мережі в с. 
Володимирівка Сахновщинського 
району Харківської області

2 632,0 2 632,0 2 632,0 2 632,0

602400 (Кошти, що передаються із загального  
ф онду бюдж ет у до бюдж ет у розвит ку  
(спеціального фонду)

2 632,0 2 632,0 2 632,0 2 632,0

Будівництво системи водопостачання с. 
Осиново Куп’янського району 
Харківської області

1 630,0 1 630,0 1 630,0 1 630,0

602400 (Кошти, що передаються із загального  
ф онду бюдж ет у до бюдж ет у розвит ку  
(спеціального фонду)

1 630,0 1 630,0 1 630,0 1 630,0

Усього - - - - 9 657,8 9 657,8 - 9 657,8 9 657,8



1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту житлово-комунального 
господарства та розвитку інфраструктури 
Харківської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської 
обласної державної адміністрації

С.В. Магдисюк 
(ініціали та прізвище)

(підпис) (ініціали та прізвище)


