
1. 

Паспорт  

бюджетної програми на 2021 рік 

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства з питань стратегічних галузей  

(найменування головного розпорядника  

промисловості України 

 коштів державного бюджету) 

від 29 березня 2021 року № 62 

260 

(найменування головного розпорядника) (КПКВК ДБ) 

2. 2601000 Апарат Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України 

3. 2601020 0441 

(найменування відповідального виконавця) (КПКВК ДБ) 

Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд 

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: 

 23 850,0  23 850,0 

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2011 р. № 324 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення 

життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд", 

Розпорядження Президента України від 08.11.2001 р. № 301 "Про організацію завершення будівництва Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд"; 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.11.2003 р. № 661-р "Деякі організаційні питання щодо подальшого будівництва Криворізького гірничо-збагачувального 

комбінату окислених руд" 

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

тис. гривень. 
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6. 

№ з/п Ціль державної політики 

 1 Відновлення вітчизняної промисловості 

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

Мета бюджетної програми: 7. 

Забезпечення життєдіяльності  та збереження об'єктів комбінату. 

8. Завдання бюджетної програми: 

№ з/п Завдання 

 1 Утримання  та забезпечення охорони об'єктів Комбінату 

Напрями використання бюджетних коштів: 9. 
тис. гривень 

Напрями використання бюджетних коштів № 

з/п 

Загальний фонд Спеціальний 

фонд 

Разом 

Утримання дирекції Комбінату, працівників бази комплектування, устаткування та приладів, об'єктів незавершеного 

будівництва Комбінату та забезпечення їх охорони 

 1  23 850,0  23 850,0 

 23 850,00  23 850,00 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 

11 Результативні показники бюджетної програми: 

№ 

з/п. 

Показники Одиниця 

виміру 
Джерело 

інформації 

Загальний фонд Спеціальний 

фонд 

Разом 

затрат 1 

 1 939,8  1 Загальна площа землі, на якій розташовані об'єкти незавершеного будівництва 

комбінату та введених в експлуатацію 
га Державні акти на 

користування 

земельними 

ділянками 

 1 939,8 

 869,0  2 Кількість об'єктів нерухомого майна незавершеного будівництва та введених в 

експлуатацію, що охороняється 

од. Внутрішній облік  869,0 

 365,0  3 Кількість працівників комбінату чол. Штатний розпис  365,0 

 43,0  4 Кількість працівників управління комбінату чол. Штатний розпис  43,0 
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продукту 2 

 9,0  1 Кількість заходів,  направлених на збереження об'єктів комбінату шт. Внутрішній облік  9,0 

якості 3 

 100,0  1 Забезпечення охорони об'єктів нерухомого майна незавершеного будівництва та 

введених в експлуатацію 
відс. Внутрішній облік 

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць: 

 

І. ЯКОВЛЄВ Державний секретар 

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 

ПОГОДЖЕНО:  

Міністерство фінансів України 

 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

Дата 19.03.2021 № 06050-12-10/9003 


