
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РОЗВИТКУ 

ІНФРАСТРУКТУРИ 
Н А К А З

«27» березня 2019 м. Запоріжжя № З  З  - осн.

Про затвердження паспорту бюджетної 
програми місцевого бюджету на 2019 рік

Керуючись наказом Міністерства фінансів України від 28.08.2014 
№ 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 року за 
№ 1103/25880, та відповідно до рішення Запорізької обласної ради від 
14.03.2019 № 41 "Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради 
від 20.12.2018 №63 "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами та 
доповненнями) та 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)
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 
2019 рік Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури 
Запорізької обласної державної адміністрації за КПКВК МБ 3517640 «Заходи 
з енергозбереження», що додається.

2. Відділу економічної діяльності управління з питань 
промисловості та економічної діяльності Департаменту промисловості та 
розвитку інфраструктури Запорізької обласної державної адміністрації 
надати Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації 
звіт про виконання паспорту бюджетної програми у термін, визначений для 
подання зведеної фінансової та бюджетної звітності, у паперовому та 
електронному вигляді.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишити за мною.

В.о.директора / У  - М. БАРАНОВСЬКА

Олена Рижик, 239 92 46



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

_________Департамент промисловості та розвитку' інфраструктури_________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

______________ Запорізької обласної державної адміністрації_____________

27 березня 2019 року N 33 ' & СЗґ

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3500000
Департамент промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької обласної державної

адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 3510000 Департамент промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької обласної державної
адміністрації

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 3517640 7640 Заходи з енергозбереження

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 87 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 87 900,00 гривень та 
спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
рішення Запорізької обласної ради від 14.03.2019 № 41 "Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 20.12.2018 №63 "Про 
обласний бюджет на 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

N з/п Ціль державної політики

1 Підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів і посилення конкурен тоспроможності національної економіки.

7. Мета бюджетної програми
Олтимізація структури виробництва і споживання в області паливно-енергетичних ресурсів із збільшенням частки нетрадиційних видів палива та 
відновлюваних джерел енергії на основі аналізу існуючого стану. Скорочення бюджетних коштів на оплату енергоресурсів в установах бюджетної сфери 
області. Підвищення енергоефективності в бюджетній сфері та житлово-комунальному господарстві, ощадливе споживання паливо-енергетичних ресурсів 
через стимулювання населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів до впровадження 
енергозберігаючих заходів. Скорочення споживання природного газу, електроенергії, вугілля безпосередньо населенням.



N 3/0 Завдання
1 Скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів, раціональне використання бюджетних коштів.

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

N 3/0
Напрями 

використання 
бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Послуги 3 
забезпечення 
використання та 
технічної підтримки 
системи он-лайн- 
моніторингу та аналізу 
споживання паливно- 
енергетичних ресурсів 
протягом 2019 року

87 900,00 0,00 87 900,00

Усього 87 900,00 0,00 87 900,00

д Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
( Н > н ) ______________________________________________________________________________________________

N з/п
Найменування 

місцевої / регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Програма 
«Підвищення рівня 
енергоефективності 
Запорізької області на 
2016 -  2020 роки» (зі 
змінами)

87 900,00 0,00 87 900,00

Усього 87 900,00 0,00 87 900,00



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

1 2 3 4 5 6 7
Послуги з забезпечення використання та технічної підтримки системи он-лайн-моніторингу та аналізу споживання паливно-енергетичних ресурсів 
протягом 2019 року

1 затрат
Обсяг видатків, 
передбачених на послуги з 
забезпечення використання 
та технічної підтримки 
системи он-лайн- 
моніторингу та аналізу 
споживання паливно- 
енергетичних ресурсів 
протягом 2019 року

грн.
Рішення Запорізької 

обласної ради від 
14.03.2019 № 27

87 900,00 0,00 87 900,00

2 продукту

Загальна кількість установ, 
що користуються та 
обліковуються у системи 
он-лайн-моніторингу та 
аналізу споживання 
паливно-енергетичних 
ресурсі в

од.
бухгалтерська 
звітність КП 
"Універс" ЗОР

129 0 129

3 ефективності

Середній обсяг видатків на 
послуги з розрахунку на 1 
установу, що користуються 
та обліковуються у системи 
он-лайн-моніторингу та 
аналізу споживання 
пал и вно-енергетичних 
ресурсів

грн. розрахункові дані 681,395 0 681,395



4 ЯКОСТІ

Рівень забезпечення 
коштами для 
безперебійного 
функціонувааня он-лайн- 
системи здійснення 
моніторингу та аналізу 
споживання паливно- 
енергетичних ресурсів
у с т а н о в а м и ____________________

% розрахункові дані 100 0 100

В.о. директора Департаменту промисловості та 
розвитку інфраструктури Запорізької 
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:,.
Департамент фінансів Запорізької облдержадміністрації

Заступник-директора Департаменту фінансів 
порізької облдержадміністрації

М.В. Барановська
(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.Т. Дьоміна
(ініціали/ініціал, прізвище)


