МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ

J 3 . Я . АРґ9

м. Київ

у. 5 * 0

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:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік Міністерства
енергетики та захисту довкілля України за КПКВК 2407120 «Розвиток та
поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем», що
додається.

* 000803

Міністр

Олексій ОРЖЕЛЬ

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

коштів державного бюджету)

JJ . Л і. оШ/9 __________№ £ 4 0

Паспорт
бюджетної програми на 2019 рік
240
(К П К В К ДБ)

2407000
(К П К В К ДБ)

4.

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

-

(найменування головного розпорядника)

Державне агентство водних ресурсів України
(найменування відповідального виконавця)

2407120

0511

(К П К В К ДБ)

(К Ф КВ К)

Розвиток та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

50 000,0

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

5.

50 000,0

тис. гривень.
тис. гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:
Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР (зі змінами та доповненнями);
Закон України від 14.01.2000 № 1389-XIV" Про меліорацію земель”;
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 20.08.2014 № 393 "Про затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України" (із змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 205 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку та
поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів
бюджетних установ" (зі змінами).

2

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ціль державної політики
Зниження рівня забруднення вод, поліпшення їх екологічного стану та забезпечення потреб економіки водними ресурсами

7.

Мета бюджетної програми:

8.

Завдання бюджетної програми:

Відновлення меліорованих земель для продовольчого та ресурсного забезпечення держави.

Завдання

№ з/п
1
9.

Реконструкція інженерної інфраструктури зрошувальних, осушувальних та дренажних систем.

Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

1

1

Роботи з реконструкції та модернізації гідротехнічних споруд

2

Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими нз облік органами, що здійснюють
2 168,9
казначейське обслуговування бюджетних коштів____________________________________________________________________________________________

Спеціальний
фонд

4 7 8 3 1 ,1

Всього

Разом

4 7 831 1

50 000,00

50 000,00

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

Код державної
цільово»
програми
489
11

Назва державної цільової програми

Загальний фонд

Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення
басейну річки Дніпро на період до 2021 року

Спеціальний фонд

Разом

50 000,0

50000,0

Результативні показники бюджетної програми:
Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальна кошторисна вартість об'єктів, на яких виконуються будівельно-монтажні
роботи
2 Реконструкція насосних станцій, які вводяться в експлуатацію

тис.грн.

3 Ремонт та реконструкція меліоративних каналів. які вводяться в експлуатацію

тис.грн.

4 Реконструкція напірного ірубопроволу. який вволиться в експлуатацію

тне.грн.

Проектно-кошторисн
а документація
Проектно-кошторисн
а документація
Просктно-кош торисн
а документація
Проектно-кош торисн
а документація
Дані інвентаризації

№
з/п.

Показники

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1 затрат
і

5 Загальна кількість насосішх станцій, шо потребують реконструкції

тис.грн.

од.

70 460,7

70 460,7

45 455,5

45 455,5

525.6

525,6

1 850,0

1 850,0

157,0

157,0

3
6 Загальна протяжність меліоративних каналів, що потребують реконструкції

пог.м

Дані інвентаризації

170 191,0

170 191,0

7 Загальна протяжність водогонів, що потребують реконструкції

пог.м

Дані інвентаризації

404 870,0

404 870,0

од.

Просктно-кошторисна
документація, акти
виконаних робіт

3,0

3,0

2 Протяжність відремонтованих та реконструйованих меліоративних каналів

пог.м

Проектно-кошторисна
документація, акти
виконаних робіт

680,0

680,0

3 Протяжність реконструйованих напірних трубопроводів

пог.м

Просктно-кошторисна
документація, акти
виконаних робіт

130,0

130,0

1 Середні витрати на реконструкцію однієї насосної станції

тис.грн.

Акти виконаних робіт

15 151,8

2 Середні витрати на реконструкцію одного погонного метру меліоративного каналу

тис.грн.

Акти виконаних робіт

0,8

3 Середні витрати на реконструкцію одного погонного метру напірного
трубопроводу

тис.грн.

Акти виконаних робіт

14,2

тис.га

План заходів та звіт
про його виконання
Просктно-кошторисна
документація, акти
виконаних робіт

4,7

2

продукту

1 Кількість реконструйованих насосних станцій

3

4

еф ективності

якості

1 Гарантована площа поливу, на якій буде відновлено зрошення

100,0

2 Рівень виконання робіт з реконструкції насосних станцій

вїдс.

3 Рівень виконання робіт з реконструкції меліоративних каналів

ВІДС.

Просктно-кошторисна
документація, акти
виконаних робіт

100,0

4 Рівень виконання робіт з реконструкції напірного трубопроводу

відс.

Проектно-кошторисна
документація, акти
виконаних робіт

100,0

5 Частка реконструйованих насосних станцій у загальній кількості таких, що
потребують реконструкції
6 Частка відремонтованих та реконструйованих меліоративних каналів у загальній
кількості таких, що потребують реконструкції
7 Частка реконструйованих водогонів у загальній кількості таких, що потребують
реконструкції
8 Рівень погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років,
узятими на облік органамн, що здійснюють казначейське обслуговування
бюджетних коштів

ВІДС.

Управлінський облік

4,3

відс.

Управлінський облік

2,1

відс.

Управлінський облік

1,1

відс.

План заходів та звіт
про його виконання,
форма 7д "Звіт про
заборгованість за
бюджетними
коштами”

100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

В.о. державного секретаря

Погоджено:
Міністерство фінансів України

2 /

Я уО /
(Дата погодження)

м.п.

4

МЛ. Томахін
ініиіал и/i ні ці ал, прізвищ е

ініц іали /ін іціал, пріїви щ е

