
ЗАТВЕРДЖЕНО

жаз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
зід 07 серпень 2019 року № 336)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

об. о^ сіояо ^  {9

і 1300000
(код

Програмної 
класифікації 
вилаткіз та

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41210490
(код за ЄДРПОУ)

2 .

3 .

4.

1310000
(код

Програмної 
класифікації 
зилаткіз та

1317693
(код

Програмної 
класифікації 
вилаткіз та

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження Інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

_________ 7693_________
(код Тилової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

__________________0490__________________
(код Функціональної класифікації видаткіз та 

кредитування бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 
(найменування бюджетної програми згідно з Типозою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань • 2 300 000 гривень, у тому числі загального фонду - 2 300 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

41210490
(код за ЄДРПОУ)

14201100000 
(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996. №254к/96-ВР;
Закон України “Про місцезе самоврядування з Україні" зід 21.05.1997 №280/97-ВР;держазний бюджет України на 2020 рік"аід 14.11.2019 №294-!Х;
Рішенням Миколаївської міської ради зід 22.12.2016 № 13/4 (зі змінами) "Про стзорення КУ Центру енергоефектизності";
Рішення Миколаївської міської ради зід 23.02.2017 №16/32 "Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради";
Рішення Виконкому від 25.09.2019 № 294 "Про перерозподіл видатків на 2020 рік департамента енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради у межах загального обсягу 

бюджетних призначень";
Рішення Миколаївської міської ради від 17.06.2020 N956/146 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019р № 67/70 Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік"".
Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв", затверджена рішенням Миколаївської міської ради зід 23.12.2016 №13/12 (зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетной програми

№ з/п Цілі державної політики
1 Підзищення різня енергозбереження та ефективності з закладах і установах комунально) власності соціального спрямування та житлових будинках

7. Мета бюджетної програми



Проведення видатків на реалізацію міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв'' на 2017-2022 роки 

_8:______________ Завдання бюджетної програми_______________________________________________________________________

№ з/п
Завдання

1 Забезпечення діяльності відкритого консультаційного центру з питань енергозбереження для населення

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 6

і Забезпечення діяльності відкритого консультаційного центру з питань енергозбереження для населення 2 300 000 2 300 000

Усього 2 300 000 2 300 000

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

№ З/п Найменування місцевої / регіональної програми [ Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 1 3 4 5
1 Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2022 роки І 2 300 000 2 300 000

Усього! 2 300 000 2 300 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця виміру Д ж ерел о інф ормації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 _____________1____________
1 затрат

Обсяг видатків на забезпечення діяльності відкритого консультаційного центру з питань 
енергозбереження для населення, забезпечення його діяльності тис.гри кошторис 2 300 2 300

кількість заходів, передбачена планом роботи ОД. розрахунок ЗС ЗО

2 продукту

запланована кількість заходів ОД.
план діяльності КУ "Центр 
енергоефективності м.Миколаєва"

ЗО

[
[ ЗО

3 ефективності
середні зитрати на проведення 1 заходу тис.гон розрахунок 76,67{ ! 76.67

4 якості

Відсоток проведення заходів у порівнянні із запланованими на рік % розрахунок 100 І 100
І

Заступник директора 
департаменту-начальник відділу 
організаційно-правової роботи 
та взаємодії із засобами масової 
інформації В.А. Бондар

(ініціали/ініціал, прізвище)

В. Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізбище)


