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МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ РЕІНТЕГРАЦІЇ 

ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

_______________                                   Київ                                  № _____________ 

 
Про внесення змін до паспорта  

бюджетної програми на 2021 рік 

 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 року № 1251-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету і 

надання кредитів з державного бюджету, передбачених у 2021 році для реалізації 

інвестиційних проектів за рахунок кредитів (позик), залучених державою від 

іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових 

організацій» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх 

виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 

2002 року № 1098, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 

року за № 47/7368 (зі змінами), 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2021 рік Міністерства 

з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за КПКВК 

3901630 «Реалізація проекту з постачання питної води у м. Маріуполі», 

затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України від 26 лютого 2021 року № 49, виклавши його в 

новій редакції, що додається.  

 

 2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Віце-прем’єр-міністр України – Міністр                                Ірина ВЕРЕЩУК 
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1. 

Паспорт  

бюджетної програми на 2021 рік 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово  

(найменування головного розпорядника  

окупованих територій України 

 коштів державного бюджету) 

від  № 

390 

(у редакції наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України 

"           

" 

р.  

№ 

від ) 

(найменування головного розпорядника) (КПКВК ДБ) 

2. 3901000 Апарат Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 

3. 3901630 0620 

(найменування відповідального виконавця) (КПКВК ДБ) 

Реалізація проекту з постачання питної води у м. Маріуполі 

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4. тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 

 та із спеціального фонду - тис. гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

 47 189,0 

 47 189,0 

Закон України "Про ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проекту з постачання питної води у 

м. Маріуполі"; 

(найменування бюджетної програми) (КФКВК) (КПКВК ДБ) 

тис. гривень. 

26 лютого 2021 року 49

03 2021грудня 271
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Угода про застосування до Рамкового договору від 29.01.2019 між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проєкту з постачання питної 

води у м. Маріуполі; 

постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 459 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Реалізація 

проекту з постачання питної води у м. Маріуполі"; 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.10.2021 № 1251-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету, 

передбачених у 2021 році для реалізації інвестиційних проектів за рахунок кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і 

міжнародних фінансових організацій". 

6. 

№ з/п Ціль державної політики 

 1 Відновлення територіальної цілісності та реінтеграція тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та окремих районів Луганської 

та Донецької областей в єдиний конституційний простір України 

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

Мета бюджетної програми: 7. 

Забезпечення жителів м. Маріуполя якісною питною водою 

8. Завдання бюджетної програми: 

№ з/п Завдання 

 1 Розробка Генерального плану по удосконаленню системи водопостачання та водовідведення м. Маріуполя до 2040 року. 

 2 Здійснення попередніх  вишукувань щодо модернізації системи управління водними ресурсами та питного водопостачання м. Маріуполя та розробка техніко - 

економічного обґрунтування нової системи постачання питної води 

Напрями використання бюджетних коштів: 9. 
тис. гривень 

Напрями використання бюджетних коштів № 

з/п 

Загальний фонд Спеціальний 

фонд 

Разом 

Підготовка проекту в установленому законодавством України порядку з урахуванням умов, визначених Рамковим 

договором 

 1  47 189,0  47 189,0 

 47 189,00  47 189,00 Всього 

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

Код державної 

цільової 

програми 

Назва державної цільової програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 

тис. гривень 
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11 Результативні показники бюджетної програми: 

№ 

з/п. 

Показники Одиниця 

виміру 
Джерело 

інформації 

Загальний фонд Спеціальний 

фонд 

Разом 

затрат 1 

 2 240 000,0  1 Загальна вартість проекту з постачання питної води у м. Маріуполі тис.грн. Угода про 

застосування 

 2 240 000,0 

 4 760,0  2 Здійснення попередніх досліджень щодо модернізації системи управління водними 

ресурсами та питного водопостачан ня м. Маріуполя 

тис.грн. Контракт № 386 від 

21.04.2020, компанія 

"BETEN 

INGENIERIE" 

 4 760,0 

 6 160,0  3 Розробка техніко - економічного обґрунтування нової системи постачання питної 

води 

тис.грн. Контракт № 386 від 

21.04.2020, компанія 

"BETEN 

INGENIERIE" 

 6 160,0 

 20 843,0  4 Розробка генеральних схем водопостачання та водовідведення тис.грн. Контракт № 386 від 

21.04.2020, компанія 

"BETEN 

INGENIERIE" 

 20 843,0 

 15 426,0  5 Управління проектом для оцінки ризиків проекту і нагляду за виконанням 

контрактів 

тис.грн. Контракт № 614 від 

26.08.2020, компанія 

"EGISEau" 

 15 426,0 

продукту 2 

 1,0  1 Кількість попередніх досліджень щодо модернізації системи управління водними 

ресурсами та питного водопостачання м. Маріуполя 

од. Акт 

приймання-передачі 

виконаних робіт. 

Остаточний звіт. 

Розділ в 

техніко-економічному 

обґрунтуванні 

 1,0 

 1,0  2 Кількість розроблених техніко-економічних обґрунтувань відповідно до державних 

будівельних норм України А.2.2-3-2014 

од. Звіт про виконання 

робіт стадії ТЕО. 

Позитивний 

експертний звіт 

 1,0 

якості 3 

 3,1  1 Рівень реалізації проекту відс. Внутрішньогосподарс

ький облік 
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 100,0  2 Рівень виконання попередніх вишукувань щодо модернізації системи управління 

водними ресурсами та питного водопостачання 

відс. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 100,0  3 Рівень готовності техніко-економічного обґрунтування нової системи постачання 

питної води 

відс. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 56,8  4 Рівень виконання генеральних схем систем централізованого водопостачання та 

водовідведення 

відс. Внутрішньогосподарс

ький облік 

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць: 

 

Ірина ВЕРЕЩУК 

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 

ПОГОДЖЕНО:  

Міністерство фінансів України 

 

  

                

Віце-прем’єр-міністр України – Міністр з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій України 

  
 

  
  

  
  

 

  
             
 

   
              
АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
Дата 02.12.2021 № 12010-11/105-5/36971
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АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

паспорта бюджетної програми на 2021 рік Міністерства з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій України за КПКВК 3901630 «Реалізація 

проекту з постачання питної води у м. Маріуполі» 

 

 Перший заступник Міністра                                                       Денис УЛЮТІН 


