
ЗАТВЕРДЖЕНО

Іаказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту енергетики, енергоефективності та 
запровадження інноваційних технологій 
Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Миколаївської міської ради 
в іД с ^  СУ.ЇОХЬ. №  1

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1300000
(код Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету)

2. 1310000
(код Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету)

3. 1317310
(код Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 500 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 27 500 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.08.1996 № 254л/96-ВР (зі змінами)
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456Л/І; (зі змінами)
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"(реєстр. № 4000 від 14.09.2020);
Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016 № 13/12 (зі змінами);
Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів від 07.08.2С" 9 № 336) Про правила 

складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання;
Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 № 2/32 "ІПро бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік";

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

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської 
__________________________________________________ ради__________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської
ради

(найменування відповідального виконавця)

7310
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

0443
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

41210490
(код за ЄДРПОУ)

41210490
(код за ЄДРПОУ)

14549000000
(код бюджету)

|№ з/п Цілі державної політики і
1 Реалізація інвестиційного проекту за рахунок залучених міжнародних коштів "Демонстраційний проект Оетоикгаіпа ОМ"



7. М ета б ю д ж е т н о ї п р о гр а м и

Забезпечення розвитку інфраструктури території 
8. Завдання бюджетної програми______________
|№ з/п Завдання

1 Забезпечення реконструкції обєктів.

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 6
1 Забезпечення реконструкції обєктів. 27 500 000 27 500 000

Усього 27 500 000 27 500 000
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 3 4 5
1 Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2022 роки 27 500 000 27 500 000

Усього 27 500 000 27 500 000
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інф ормації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

обсяг реконструкції обєктів, у т.ч.: 
м2

кв. м. проектно-кошторисна документація 2 088 2 088

2 продукту
кількість об'єктів, які планується реконструювати О Д . рішення міської ради 5 5

3 ефективності
середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту грн. розрахунок 5 500 000,00 5 500 000,00
середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта гри. розрахунок 13 170,50 13 170,50

4 Я К О С ТІ

рівень готовності об'єктів реконструкції відс. розрахунок 100 100
Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком відс. розрахунок 47 47

Заступник директора департаменту- 
начальник відділу організаційно-правової 
роботи та взаємодії із засобами масової

інфорШ Ьвт^
Директор <3< 

ІМиіїеЛаівськ
<у фінансів 
и

В. А. Бондар
(ініціали/ініціал, прізвище)

В. Є. Святепик

(ініціали/ініціал, прізвище)


