
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту містобудування, 
архітектури, будівництва та житлово- 
комунального господарства 
та департаменту фінансів 
Житомирської облдержадміністрації
<*■•*. с /, /.-є N 6 /^

Паспорт 
бюджетної програми обласного бюджету Житомирської області на 2018 рік

1. 1600000 Департамент містобудування, архітектури, будівництва
та житлово-комунального господарства Житомирської облдержадміністрації 

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1610000 Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального
господарства Житомирської облдержадміністрації___________________________

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1618310 0512 Запобігання та ліквідація забруднення навколитттнього природного
середовища

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -  5500,0 тис. гривень, у тому числі 
загального фонду - 0,0 тис. гривень та спеціального фонду -  5500,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Обласна Програма охорони навколишнього 
природного середовища в Житомирській області на 2018-2022 роки, рішення Житомирської 
обласної ратти 14 сесії VII скликання «Про обласний бюджет на 2018 рік» від 21.12.2017 №886

6. Мета бюджетної програми Покращення екологічної ситуації в регіоні

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

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 1618312 0512 Утилізація відходів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

Г N
з/п КПКВК КФКВК

Підпрограма / 
завдання бюджетної 

програми 2
Загальний фонд Спеціальний

фонд

....................

Разом

1 1 ' 2 3 4 5 6 7

І 1 1618312 0512 Утилізація відходів 0,0 | 5500,0 5500,0



Усього 0,0 5500,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової 
програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний

фонд Разом

1 2 3 4 5

Обласна Програма охорони 
навколишнього природного 
середовища в Житомирській області 
на 2018-2022 роки

1618312 0,0 5500,0 5500,0

Усього - 0,0 5500,0 5500,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N
з/п КПКВК Назва показника Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Значення
показника

1 2 3 4 5 6

1618312 Утилізація відходів

Завдання

Покращення екологічної ситуації в 
регіоні

1 затрат

Обсяг видатків на виконання робіт 
по проекту

Тис. грн. Кошторис 5500,00

2
.

продукту

Кількість проектів, які планується 
виконати

Од. план 1

3 ефективності

Середні витрати в розрахунку на 1 
проект

Тис. грн. Розрахунок 5500,000

4 якості

Рівень готовності об’єктів % Розрахунок 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

(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
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спеціаль
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разом загальний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом загальний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11....................................... . 1 ^

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).

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту містобудування, 
архітектури, будівництва та житлово-комунального 
господарства Житомирської облдержадміністраці^-

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів 
Житомирської облдержадміністрації

Р.О. Щебетов 
(ініціали та прізвище)

В.В. Рурський 
(ініціали та прізвище)


