ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції Наказів Міністерства фінансів Українивід
15.11.2018 №908, від 29 грудня 2018 року № 1209;
із змінами , внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів №336 від 07.08.2019)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

виконавчого комітету Бердянської міської ради

17 січня 2020 N 09_______

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
1.

1217640

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Бердянської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25969699
(код за ЄДРПОУ)

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
1217640

Бердянської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

25969699
(код за ЄДРПОУ)

Заходи з енергозбереження
3.

1217640

7640

0470

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної (код Функціональної класифікації
класифікації видатків та видатків та кредитування
кредитування місцевого бюджету)
бюджету)

4.

8544000000
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2 300 000 гривень, у тому числі загального фонду 2 300 000 гривень та спеціального фонду гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96)
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI )ст.91
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" ст.26

Закон України «Про енергозбереження»
Закон України «Про енергетичну ефективність будівль»
Закон України «Про об ҅' єднання співвласників багатоквартирного будинку»
Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання
місцевих бюджетів" (зі змінами)
Рішення виконкому від 11.12.2018 №429 "Про затвердження Положення про управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Бердянської міської ради в новій редакції"
Рішення сесії Бердянської міської ради від 21.12.2019р. № 90 "Про бюджет Бердянської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік"

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики

N з/п
1

Стимулювання здійснення заходів з енергоефективності та енергозбереження

7. Мета бюджетної програми
Відшкодування частини кредитних коштів, отриманих на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних
будинків, поліпшення комфорту мешканців міста та підвищення енергоефективності багатоквартирних будинків.
8. Завдання бюджетної програми
N з/п
1

Завдання

Забезпечення відшкодування частини кредитів, отриманих на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції, модернізації
багатоквартирних будинків

9.

Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п
1
1

10.

Напрями використання бюджетних коштів
2
Відшкодування частини кредитів, отриманих на
впровадження заходів з енергозбереження,
реконструкції, модернізації багатоквартирних
будинків
Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

2300000

2300000

2300000

2300000

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
гривень

N з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

11.

Програма відшкодування частини кредитів,
отриманих ОСББ на впровадження заходів з
енергозбереження, реконструкції і модернізації
багатоквартирних будинків на 2015-2020 роки
Усього

Показник
2
Забезпечення відшкодування частини
кредитів, отриманих на впровадження заходів з
енергозбереження, реконструкції, модернізації

1

1.1

2300000

2300000

2300000

Результативні показники бюджетної програми:

N з/п
1

2300000

багатоквартирних будинків
затрат

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Усього

3

4

5

6

7

Обсяг видатків на відшкодування частини
кредитів, отриманих на впровадження заходів з

1.2

1.4

грн.

енергозбереження, реконструкції і модернізації

управлінський облік

продукту
Кількість ОСББ, яким планується відшкодувати

внутрішньо-

частину кредитів на впровадження заходів з

1.3

внутрішньо-

енергозбереження, реконструкції, модернізації
ефективності
Середня сума відшкодування частини кредиту на 1
ОСББ
якості
Відсоток відшкодування частини кредитів на
впровадження енергозберігаючих заходів від

од.

2300000

2300000

22

22

управлінський облік

грн.

розрахунок

104545

104545

%

розрахунок

100

100

запланованого відшкодування

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

О. РОМАНЮТА
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Назва місцевого фінансового органу
Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу

Н. БОЧКОВА
(підпис)

Дата погодження
М. П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

