МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ

4Н /J. . ЛО/д__________

м. к и їв

у»

533____________________

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2019 рік

Відповідно до Закону України від 31 жовтня 2019 року № 265-ІХ
«Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України
на 2019 рік», постанови Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2019 року
№ 829 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої
влади» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх
виконання,
затверджених
наказом
Міністерства
фінансів
України
від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм»,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року
за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 14 січня 2008 року № 19, зі змінами),

НАКАЗУЮ:

* 000809

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік Міністерства
енергетики та захисту довкілля України за КПКВК 2407800 «Реалізація
державного інвестиційного проекту «Реконструкція гідротехнічних споруд
захисних масивів дніпровських водосховищ», що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність паспорт бюджетної програми на
2019 рік Міністерства екології та природних ресурсів України
за КПКВК 2407800 «Реалізація державного інвестиційного проекту
«Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських
водосховищ», затверджений наказом Міністерства екології та природних
ресурсів України від 09 серпня 2019 року № 292.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та захисту довкілля України
(найменування головного розпорядника

коштів державного бюджету)

ВІД

Sot ■ cb O /3 ______________________ №

6~ 39

Паспорт
бюджетної програми на 2019 рік
1.

240
(КПКВК ДБ)

2.

2407000
(КПКВК ДБ)

3.

4.

Міністерство енергетики та захисту довкілля України
(найменування головного розпорядника)

Державне агентство водних ресурсів України
(найменування відповідального виконавця)

2407800

0511

(КПКВК ДБ)

(КФКВК)

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ"
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

45 000,0

тис. гривень, у тому числі із загального фонду та із спеціального фонду -

45 000,0

тис. гривень,
тис. гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України від 24.05.2012 № 4836-VI "Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки
Дніпро на період до 2021 року";
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями" (із змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.2019 № 379 "Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державних
інвестиційних проектів у сфері управління водними ресурсами";
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва" (із змінами).

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п

Ціль державної політики

2
1
7.

Зниження рівня забруднення вод, поліпшення їх екологічного стану та забезпечення потреб економіки водними ресурсами.

Мета бюджетної програми:
Забезпечення захисту громадян, населених пунктів, виробничих об'єктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, мінімізації заподіюваних нею збитків на території
захисних масивів дніпровських водосховищ. Строк реалізації програми 2016-2030 роки.

8.

Завдання бюджетної програми:
№ з/п
1

9.

Завдання
Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ".

Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень

№
з/п

Загальний фонд

Напрями використання бюджетних коштів

Спеціальний
фонд

Разом

1

Проектні роботи. Реконструкція Томаківської насосної станції

1 4 5 0 ,0

1 4 5 0 ,0

2

Проектні роботи. Реконструкція БазавлуцькоТ насосної станції

1 4 5 0 ,0

1 4 5 0 ,0

3

Проектні роботи. Реконструкція дамби №8

5 0 0 ,0

5 0 0 ,0

4

Проектні роботи. Реконструкція споруди №14

2 0 6 ,4

2 0 6 ,4

142,7

142,7

5

Реконструкція Білозірської насосної станції

6

Реконструкція Нікопольської компресорної станції

1

Реконструкція Знам’янської захисної дамби, Кам'янської захисної дамби

8

Діагностика дамби № 8

Всього

2 2 9 3 ,9

2 2 9 3 ,9

3 8 8 29,1

3 8 829,1

127,9

127,9

4 5 0 0 0 ,0 0

4 5 0 0 0 ,0 0

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
тис. гривень

Кол державної
цільової
програми
489
11

Назва державної цільової програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення
45 000,0
45000,0
басейну річки Дніпро на період до 2021 року______________________________________________________________________________________________ ___________

Результативні показники бюджетної програми:

№
з/л.

Показники

Одиниця
виміру

Джерело
Інформації

тис.грн.

Держінвестпроскт,
просктно-кошторисна
документація

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1 затрат
1 Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту

1 410 148.0

1 410 148,0

3
км.

Держінвестпроєкт

300,6

300,6

км.

Держінвестпроскт

300,6

300,6

од.

Держінвестпроєкт

3,0

3,0

од.

Держінвестпроєкт

2,0

2,0

од.

Держінвестпроскт

28,0

28,0

од.

Держінвестпроскт

27,0

27,0

тис.га

Держінвестпроєкт

197,0

197,0

тис.га

Держінвестпроєкт,
акти виконаних робіт

6,8

6,8

2 Довжина введених в експлуатацію захисних дамб

км.

Держінвестпроскт,
акти виконаних робіт

15,8

15,8

3 Введення в експлуатацію Нікопольської компресорної станції

од.

Держінвестпроєкт,
акти виконаних робіт

1,0

1,0

4 Введення в експлуатацію Білозірської насосної с т а т у ї (остаточні розрахунки)

од.

1,0

1,0

5 Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації

од.

Держінвестпроскт,
сертифікат
Держінвестпроєкт,
а к т виконаних робіт

4,0

4,0

6 Кількість виготовлених звітів про діагностику технічного стану захисної дамби

шт.

Держінвестпроєкт,
акти виконаних робіт

1,0

1,0

тис.грн.

Управлінський облік

2,5

1 Рівень реалізації державного Інвестиційного проекту

відс.

Держінвестпроскт,
акти виконаних робіт

11,0

2 Рівень будівельної готовності об'єктів

відс.

Держінвестпроскт,
акти виконаних робіт

10,6

3 Рівень виконання робіт з реконструкції Нікопольської компресорної станції

відс.

Держінвестпроєкт,
акти виконаних робіт

100,0

4 Рівень виконання робіт з реконструкції Знам'янської та Кам'янської захисних дамб

відс.

Держінвестпроскт,
акти виконаних робіт

100,0

2 Загальна протяжність дамб, що потребують реконструкції за державним
інвестиційним проектом
3 Протяжність дамб, на яких не проведені роботи з реконструкції станом на
01.01.2019
4 Загальна кількість компресорних станцій, що потребують реконструкції за
державним інвестиційним проектом
5 Кількість компресорних станцій, по яких не проведені роботи з реконструкції
станом на 01.01.2019
6 Загальна кількість насосних станцій, які потребують реконструкції за державним
інвестиційним проектом
7 Кількість насосних станцій, по яких не проведені роботи з реконструкції станом на
01.01.2019
8 Загальна площа захисних масивів дніпровських водосховищ, що потребують
реконструкції
2 продую у
1 Площа захисних масивів дніпровських водосховищ, на яких проводиться
реконструкція гідротехнічних споруд

3

еф ективності

1 Середні вартість реконструкції одного погонного метру захисної дамби
4

якості

4
5 Рівень готовності проектно-кошторисної документації

відс.

Держінвестпроєкт,
акти виконаних робіт

100,0

6 Рівень готовності звіту про діагностику технічного стану захисної дамби

відс.

Держінвестпроєкт,
акти виконаних робіт

100,0

7 Рівень введення в експлуатацію Білозірської насосної станції (остаточні
розрахунки)

відс.

Держінвестпроєкт,
акти виконаних робіт

100,0

8 Частка реконструйованих компресорних станцій, у загальній кількості таких, що
потребують реконструкції
9 Частка реконструйованих дамб, у загальній кількості таких, що потребують
реконструкції
10 Частка території захисних масивів дніпровських водосховищ, на яких проводиться
реконструкція гідротехнічних споруд, у загальній площі захисних масивів
дніпровських водосховищ, що потребує реконструкції
11 Кількість садиб, захищених від шкідливої дії вод

відс.

Управлінський облік

66,7

відс.

Управлінський облік

5,3

відс.

Управлінський облік

3,5

шт.

План заходів та звіт
про його виконання

11 899,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

В.о. державного секретаря

M.J1. Томахін
іні шали/і ні шал, прізвище

Погоджено:
Міністерство фінансів України
З /І с г у п й к К ' /ѴііНісгРгіініціали/ініціал, прізвище

М. // jLo/S
(Дата погодження)

м.п.

