
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
департаменту енергетики, енергоесрективності та
запровадження інноваційних технологій 
Миколаївської міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від / У  Щ У < /р. № у & /с £ 0

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1300000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради______________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1310000__________ Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради______________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1317693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною д і я л ь н іс т ю _____________________________________________________
(КПКВК МБ) (КФКВК) і (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 700,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 500,000 тис.гривень та спеціального фонду - 200,000 тис.гривень

\
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік"
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються 
при визначені обсягу міжбюджетних трансфертів"
- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для мсцевих бюджетів у галузі "Державне 
управління"
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- Рішення міської ради від 21.12.2017 №32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік"
- Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв", затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016 №13/12

6. Мета бюджетної програми

Проведення видатків на реалізацію міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки___________________________________________________________________________________

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:



№ з/п КПКВК КФКВК _Назва_підп£ог£ами_

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1
1317693 0490

Проведення видатків на реалізацію заходів міської програми з енергозбереження'Теплий 
Миколаїв" 1500,000 200,000 1700,000

Усього 1 500 200 1 700

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: |тис.грн|

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК загальний фонд спеціальний фонд Разом

і 2 3 4 5
Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки 1500,000 200,000 1700,000

Усього 1500,000 200,000 1700,000

10Л^ез^льтативж_показтііаі^5юджетної<п£ОГ£ами_^^

N9 з/п КПКВК Показники
Одиниця

виміру
Джерело інф ормації Значення показника

1 2 3 4 5 6
1 1317693 Проведення видатків на реалізацію заходів міської програми з енергозбереження'Теплий Миколаїв"

затрат

і 1317693
Обсяг видатків на організацію відкритого консультаційного центру з питань енергозбереження для 
населення, забезпечення його діяльності тис.грн рішення Миколаївської міської ради 1700,000

2 1317693 кількість заходів, передбачена планом роботи од. план заходів 70

продукту

1 1317693 запланована кількість заходів од. договори 70

ефективності

1 1317693 середні витрати на проведення 1 заходу тис.грн розрахунок 24,286

якості

1 1317693 питома вага проведених заходів з енергозбереження до кількості заходів, передбаченої планом роботи % розрахунок 100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту (3)

Пояснення, що 
характеризують 

джерела фінансуваннязагальний
фонд

спеціальни 
й фонд Разом

загальний
Фонд

спеціальни 
й фонд Разом

загальний
фонд

спеціальни 
й фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ї ї 12 13



УСЬОГО:

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

З Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками. 

Директор департаменту енергетики, 
енергозбереження та запровадження 
інноваційних технологій Миколаївської 
міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора департаменту 
фінансів -начальник бюджетного 
відділу департаменту фінансів 
Миколаївської міської ради

(підпис)
13.02.2018 09:39:50

1 Паспорт бюджетної програми 000000076 від 01.01.2018 12:00:03

_________В.П. Булах
(ініціали та прізвище)

_________ Т.О. Посік
(ініціали та прізвище)


