
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Департамент житлово- 
комунального господарства та 

розвитку інфраструктури 
Харківської обласної державної 

адміністрації

Департамент фінансів 
Харківської обласної 

державної адміністрації

Н А К А З
/ З  09.2018 Харків №

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм 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 № 5 76-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 :

ЗАТВЕРДИТИ паспорти бюджетних програм на 2018 рік Департаменту 
житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської 
обласної державної адміністрації, за КПКВК МБ 1218311 «Охорона та 
раціональне використання природних ресурсів» та КПКВК МБ 1218330 «Інша 
діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів», що додаються.

Директор Департаменту житлово- Директор Департаменту
комунального господарства та фінансів Харківської обласної
позвитку iHtbDacTDYKTYDH пепжягшої ялміністпяпії



Візи:

Перший заступник директора 
Департаменту житлово-комунального господарства 
та розвитку інфраструктури Харківської обласної 
державної адміністрації /
«____ » _________________________

Заступник директора -  начальник відділу 
будівництва, дорожнього комплексу та благоустрою 
у сфері житлово-комунального господарства 
Департаменту житлово-комунального господарства 
та розвитку інфраструктури Харківської обласної 
державної адміністрації 
« »

Е. ЯРОВОЙ

Г. ВИКОВА

Начальник відділу з питань управління персоналом 
та юридичного забезпечення 
Департаменту фінансів Харківської обласної 
державної адміністрації
« »

Л. КУЛІК

Начальник відділу фінансів галузей виробничої сфери 
Департаменту фінансів Харківської обласної державної 
адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку 
та планування діяльності - головний бухгалтер 
Департаменту житлово-комунального господарства 
та розвитку інфраструктури Харківської обласної 
державної адміністрації 
« »

Погоджено:

М. ПИЛЮГІНА

Начальник відділу правової роботи у галузі соціальних 
та фінансових питань управління правового 
забезпечення діяльності структурних підрозділів 
облдержадміністрації Юридичного департаменту 
Харківської обласної державної адміністрації 
«_____» _______________2018 року



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку 
інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації 
і наказ
Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації 
від

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. 1218310 ____  Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  2 960.0 тис, гривень, у тому числі загального фонду -  0,0 тис, гривень та 
спеціального фонду -  2 960,0 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-УІІ «Про обласний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (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
1 1218311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів



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

№
з/п к п к в к КФКВК Підпрограма/завдання 

бюджетної програми 2
Загальний

фонд
Спеціальни 

й фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
1218311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів - 2 960,0 2 960,0

Усього - 2 960,0 2 960,0

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

Розподіл коштів обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища і напрями їх використання у 2018 році

1218311 - 2 960,0 2 960,0

Усього - 2 960,0 2 960,0

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
1218311 О хорона та раціональне використання природних ресурсів тис. грн рішення сесії 2 960,0

1 затрат:
обсяг видатків тис. грн рішення сесії 2 960,0

2 продукту:
кількість об'єктів, на які планується розробити проектно- 
кошторисну документацію

одиниць рішення сесії 2

кількість об’єктів, на які планується придбати обладнання, 
устаткування

одиниць рішення сесії, 1

3 ефективності:
середні витрати на проведення одного заходу з розробки тис. грн розрахунок 480
середні витрати на проведення одного заходу з придбання тис. грн розрахунок 2 000

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 о н д

спеціаль
ний

фонд
разом загал ьн и й

ф о н д
спеціальн 
ий фонд разом загальн и й

ф о н д
спеціальн 
ий фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 і з

1218311

"Розробка проектно-кошторисної 
документації на будівництво очисних 
споруд в м. Люботин по вул. Шмідта"

360,0 360,0 360,0 360,0

602200 Інші надходження - - - - 360,0 360,0 - 360,0 360,0
"Розробка проектно-кошторисної 
документації на реконструкцію очисних 
споруд в смт Есхар Чугуївського району 
Харківської області"

600,0 600,0 600,0 600,0

602200 Інші надходження - - - - 600,0 600,0 - 600,0 600,0
"Придбання обладнання, устаткування для 
реалізації заходів з водообміну у 
Краснопавлівському водосховищі"

2 000,0 20000,0 2 000,0 2 000,0

602200 Інші надходження 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
Усього - - - - 2 960,0 2 960,0 - 2 960,0 2 960,0

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 С.В. Магдисюк 

(ініціали та прізвище)

С.І. Овсянніков

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської 
обласної державної адміністрації

(підпис) (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку 
інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації 
і наказ
Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації
В і д  У^УУ ‘ '/і'у' J

----- -Г ---------------------  — 7-----

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. 1218330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  8 450.0 тис, гривень, у тому числі загального фонду -  0,0 тис, гривень та 
спеціального фонду -  8 450,0 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-УІІ «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)».

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

1218330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів - 8 450,0 8 450,0
Усього - 8 450,0 8 450,0

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

Розподіл коштів обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища і напрями їх використання у 2018 році

1218330 - 8 450,0 8 450,0

Усього - 8 450,0 8 450,0

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

1218330 Інш а діяльність у сф ері екології та  охорони природних  
ресурсів

тис. грн рішення сесії 8 450,0

1 затрат:
обсяг видатків тис. грн рішення сесії 8 450,0

2 продукту:
кількість об'єктів, на які планується придбати сміттєвоз одиниць рішення сесії 4
кількість об’єктів, на які планується придбати вакуумну машину одиниць рішення сесії 1

3 ефективності:
середні витрати на проведення одного заходу тис. грн розрахунок 1690

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 о н д

спеціаль
ний

фонд
разом загал ьн и й

ф о н д
спеціальн 
ий фонд разом загал ьн и й

ф он д
спеціальн 
ий фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 н 12 13

1218330

"Придбання вакуумної машини для м. 
Барвінкове"

- 1 500,0 1 500,0 - 1 500,0 1 500,0

602200 Інші надходження - - - - 1 500,0 1 500,0 - 1 500,0 1 500,0
"Придбання сміттєвозу для 
Богодухівського району"

- - 2 500,0 2 500,0 - 2 500,0 2 500,0

602200 Інші надходження - - - - 2 500,0 2 500,0 - 2 500,0 2 500,0
"Придбання сміттєвозу для Введенської 
селищної ради Чугуївського району"

1 450,0 1 450,0 - 1 450,0 1 450,0

602200 Інші надходження - - - - 1 450,0 1 450,0 - 1 450,0 1 450,0
"Придбання сміттєвозу для м. Люботин" - - - - 3 000,0 3 000,0 - 3 000,0 3 000,0

602200 Інші надходження - - - - 3 000,0 3 000,0 - 3 000,0 3 000,0
Усього - - - - 8 450,0 8 450,0 - 8 450,0 8 450,0

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

(підпис)
С.В. Магдисюк 

(ініціали та прізвище)

Овсянніков

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської 
обласної державної адміністрації

(підпис) (ініціали та прізвище)


