
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836 (у редакції Міністерства фінансів 
України від 29 грудня 2018 року Лс 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлово -  комунального господарства та будівництва Запорізької 
обласної державної адміністрації

(найменування юловного розпорядника коштів місцевого бюджету)

^ ^ березі ія 2019 року №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 1200000 Департамент житлово -  комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Департамент житлово -  комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації

(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217640 0470______________Заходи з енергозбереження

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асиі нувань - 400 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 400 000.00 гривень та
спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Наказ Міністерства фінансів У країни від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за №  1103/25880, Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2012 № 2456-VI),Рішення 
Запорізької обласної ради від 14.03.2019 № 41 «Про внесення змін та доповнень до рішення обласної ради від 20.12.2018 № 63 «Про обласний бюджетна 2019 рік» (зі змінами та 
доповненнями), Рішення Запорізької обласної ради від 14.03.2019 № 27 Про внесення змін та доповнень до Програми з підвищення рівня енергоефективності Запорізької області на 2016- 
2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 31.05.2016 № 6 (зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№  з/п Ціль державної політики

1
Стимулювання населення, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів на здійснення заходів з 

енергозбереження

7. Мета бюджетної програми: Підвищення енещ оефективноеп в сфері житлово-комунальнім и юсподарспн

8. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання

1 Стимулювання об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів для придбання енерго-ефсктивного обладнаннята/або матеріалів

1



9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ о/п Напрями використання бюджетних коштів батальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

і

Стимулювання об’єднань співвласників 
Ген атоквартирних будинків, житлово-будівельних 
кооперативів для придбання енеріо-ефекгивіюго 
обладнання та/або матеріалів

■■■(>0 000,00 0.00 400 000,00

| Усього 400 000,00 0,00 400 000,00

10. ] Ісрелік місцевих і  регіональних програм, які виконуються у складі бюджеш ої програми:
№  У п  1 Найменування місцевої /  регіональної прої рами ■.Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

і Програма з підвищення рівня енері«ефективності Запорізької області на 2016-2020 роки 400 000,00 0,00 400 000,00

Усього 400 000,00 0,00 400 000,00

11. Результативні показники бюдже гної програми:
№

з/п
Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
Часткова компенсація кредитів ОСББ, 
житлово-будівельних кооперативів для 
придбання еперго-ефективного 
обладнання та/або матеріалів

І рн.
Рішення Запорізької обласної ради від 

14.03.2019 №  41
400 000,00 0,00 400 000,00

2 продукту

Кількість ОСББ, житлово-будівельних 
кооперативів отримають часткову 
компенсацію кредитів

о д . Розрахунок 5 0 5

3 ефективності

Середня вартість компенсації кредитів гри. Розрахунок 80 000,00 0,00 80 000,00

4 Я К О С 1І

Запланований рівень забезпечення 
ОСББ. житлово-будівельних 
кооперативі» на отримання часткової 
компенсацію кредитів

% Розрахунок 100,00 0 100,00

Директор Департаменту житлово-комунального і осподарства та 
будівництва і'аТторііькоїойласаої державної адміністрації'

п о г о д д а и о :  .
Директор Департаменту фінанспг Запорпької 
облашея державної адміністрації; і

^  ^  березня 2019 р:

В.Л. Литвиненко

С.М. Медвідь
(ініціапц та прізвище

МЛІ
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