
ЗАТВЕРДЖЕНО

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

каз М іністерства ф інансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу М іністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту енергетики, енергоефективності та 
запровадження інноваційних технологій 
Миколаївської міської ради № від .2022

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) .

4 4  0 4 .  М Л І ?  № -И Ш Ш І

1. 1300000  Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інновац ійних технологій  М икола ївсько ї м ісько ї ради_______ ________ 41210490
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

1310000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інновац ійних технологій  М икола ївсько ї м ісько ї ради
(найменування відповідального виконавця)

41210490
(код за ЄДРПОУ)

1317310
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

7310 0443
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування 

бюджету)

Б уд івництво  об ’єкт ів  житлово-ком унального  
господарства__________________________________________

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

14549000000
(код бюджету)

4. Обсяг бю джетних призначень/бю джетних асигнувань - 4 800 000 гривень, у том у числ і загального  фонду - 0 гривень та спеціального  ф онду - 4 800 000 гривень

5. П ідстави для виконання бю джетної програми

- Конституція України від 28.08.1996 № 254л/96-ВР
- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456Л/І;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР
- проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"(реєстр. № 4000 від 14.09.2020);
- проект Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України"(реєстрю № 4100 від 15.09.2020);
- міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016 № 13/12 (зі змінами);
Наказ Міністерства Фінансів України від 29 серпня 2014 року №836 (у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 07серпня 2019 року №336) "Про правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та 
звітів про їх виконання;
Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 року №12/189 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік".
Рішення Виконавчого комітету від 11.07.2022 № 415 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 12/189 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік»

6. Цілі держ авної пол ітики, на досягнення яких спрямована реалізація бю джетної програми

|№  з/п | Цілі держ авної пол ітики



1 [Забезпечення будівництва та реконструкції обєктів житлово-комунального господарства для забезпечення ефективності життєдіяльності населення

7. Мета бю дж етної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бю джетної програми

№ з/п Завдання
1 Забезпечення реконструкції обєктів.

9. Напрями використання бю джетних кош тів  гривень

№ з/п Напрями використання бю джетних кош тів Загальний ф онд С пеціальний фонд У сього

1 2 3 4 5
1 Забезпечення реконструкції обєктів. 4 800 000 4 800 000

Усього 4 800 000 4 800 000

10. Перелік м ісцевих І регіональних програм, що виконую ться  у склад і бю джетної програми гривень

№ з/п Найменування м ісцевої / регіональної програми Загальний ф онд С пеціальний ф онд Усього
1 2 3 4 5
1 Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2022 роки 4 800 000 4 800 000

Усього 4 800 000 4 800 000


