ЗАТВЕРДЖЕНО /
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Вознесенська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

29.08.2019 № 160-р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
0_ 2_ 0_ 0_ 0_ 0 0

ВОЗНЕСЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

(код)

?

о_2_10_о_о 0

(найменування головного розпорядника)

ВОЗНЕСЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
(найменування відповідального виконавця)

(код)

02 І 6 0 І З

0_6_2_0

(код)

(КФКВК)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(найменування бюджетної програми)

2

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1876943.00 гривень, у тому числі загального фонду 1876943.00 гривень та
спеціального фонду 2 гривень.
Конституція України ( Закон від 28.06.1996 № 254/96)
Бюджетний кодекс України ( Закон від 08.07.2010 № 2456 -УІ (редакція № 2629-УІІІ станом від 23.11.2018.)
Рішення ІЗознесенської районної ради №12 від 26.12.2001 "про створення районного комунального підприємства"
Закон України " Про державний бюджет України на 2019 рік" від 07.12.2018 № 2629 - VIII
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та
виконання місцевих бюджетів".
Рішення районної ради від 18.12.2018 №1 " Про районний бюджет Вознесенського району на 2019 рік".
Розпорядження РДА № 158-р від 28.08.2019 «Про внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів районного бюджету на 2019 рік»

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

№ з/п

створити умови для більш ефективного'функціонування централізованого водопостачання та водовідведення, забезпечити
стабільність у забезпеченні даними послугами споживачів, посилити заходи з охорони об'єктів централізованого водопостачання
та водовідведення та в цілому впливати на зниження соціальної напруги у суспільстві, спричиненої неефективним
функціонуванням підприємств питного водопостачання.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

1

Завдання
З а б е з п е ч е н н я надання підтримки п і д п р и є м с т в а м водопровідно-каналізаційного господарства

з

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

1

2

о

л

1

Забезпечення надання підтримки підприємствам
водопровідно-каналізаційного господарства

2

КП „Райводпостач " для установки башти Рожновського в
с. Гриі^орівка

л•*>

Загальний фонд

КП «Райводпостач» для реалізації мікропроекту
«Поточний ремонт водопровідної мережі в с. Щербані
Вознесенського району Миколаївської області»

Спеціальний фонд .
4

1 644 485,00

1 644 485,00

32849,00

32849,00

199609,00

199609,00

1 876 943,00
•

гривень

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
№ з/п

Найменування місцевої/регіональної
програми

1

2

1

Програма " Питна вода Вознесенщини на
201 1-2020 роки "
Усього

5

1 876 943 ,00

Усього

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

1644485,00

1644485,00

1644485,00

1644485,00

4

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1
1

2

3

о

4

5

6

7

од.

статут

1

1

гри

звіт КП
"Райводпостач"

1

1

1876943 ,00

1876943,00

100

100

затрат
кількість підприємств
водопровідно-каналізаційного
господарства, які потребують
підтримки
сума збитків станом на
початок року

2

продукту
кількість підприємств
водопровідно-каналізаційного
господарства, яким планується
надання підтримки

10

од. *

ефективності
сума підтримки одному
підприємству

4

•

гри

розрахунок

якості
питома вага підприємств
водопровідно-каналізаційного
господарства, яким планується
надання дотації, до кількості

відс.

підприємств, які її потребують

Перший заступник голови райдержадміністрації,
виконувач функцій і повноважень голови
райдержадміністрації

Тетяна ПАНОВА
(ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Возиесеиської РДА
Начальник фінансового управління Вознесенської РДА
Світлана ТІМОТІНА
(ім'я, прізвище)

