
ЗАТВЕРДЖЕНО
іказ 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 освіти і науки Запорізької міської ради
від Д 0 . 4 0 .  £ £ > г №  Л ’Р & '/ и

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

2. 0610000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

3. 0617366
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департамент освіти І науки Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

_________7366_________
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

Реалізація проектів в рамках Надзвичайної 
________ 0490__________ кредитної програми для відновлення України

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 266 294 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 37 266 294 гривень

37573094
(код за ЄДРПОУ)

37573094
(код за ЄДРПОУ)

2310100000
(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України , Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1068
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетной програми

|№ з/п ^^ іл Ц зе £ ж а в > ю П іо л іти іо ^_
1 Відновлення інфраструктури соціальних об'єктів

7. Мета бюджетної програми
Покращення умов надання соціальних послуг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Забезпечення реконструкції об'єктів

2 Проведення капітального ремонту
9. Напрями використання бюджетних коштів гривень



№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 6
1 Проведення реконструкції об'єктів 23 309 067 23 309 067
2 Проведення капітального ремонту 13 957 227 13 957 227

Усього 37 266 294 37 266 294

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

№ з/п ^Найменування місцевої / регіональноі_п£ОГ£ами__ Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Програма "Освіта на 2019 - 2021 роки" 37 266 294 37 266 294

Усього 37 266 294 37 266 294

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
м л м іт /

Д ж ерело інф ормації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Проведення реконструкції об'єктів
1 затрат

обсяг реконструкції об'єктів кв. м проектно-кошторисна документація 1 906І 1 906
2 продукту

кількість об'єктів, які планується реконструювати ОД. рішення міської ради _______________ 2|_____________________ 2
3 ефективності

середні витрати на реконструкцію одного об'єкта ТИС. грн. розрахункові дані 11 654,534 11 654,534
середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта ТИС. грн. розрахункові дані 12,229 12,229

4 якості
рівень Г О Т О В Н О С Т І  об'єктів реконструкції % розрахункові дані 30,80| 30,80

2 Проведення капітального ремонту
1 продукту

кількість об'єктів, що планується відремонтувати ОД. кошторис 1 1
площа, на якій планується провести ремонт кв. м проектно-кошторисна документація 5 325,0 5 325,0

2 ефективності
середня вартість ремонту одного об'єкту ТИС. грн. розрахункові дані 13 957,227 13 957,227
середня вартість ремонту 1 кв.м площі грн. розрахункові дані 2 621,08 2 621,08

3 якості
рівень готовності об'єктів капітального ремонту % розрахункові дані О80І 0)80

Заступник директора департаменту 
освіти і науки ЗМР ^аакхяа

(підпис)

ОТ. Гапкіна

(ініціали/ініціал, прізвище)


