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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

комунального господарства виконавчого комітету
І'окм^цІ^ІМиіськоУ ради
(найменування-головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 23.11.2018 № 131-р
Наказ
Фінансового управління Токмацької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 23.11.2018 № 186

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1. 1200000

Управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради

(КПКВК МБ)

2. 1210000

(найменування головного розпорядника)

Управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

1216071

0640

(КПКВК МБ)

(КФКВК)

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися
або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та
розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

3.

4.

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень /

360,000

тис. гривень, у тому числі загального фонду та спеціального фонду -

360,000
0,000

тис. гривень,
тис. гривень,

5.

Підстави для виконання бюджетної програми
I .Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ (із змінами та доповненнями)
2.Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року № 2246-УІН
3.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-ВР від 21.05.1997р.(зі змінами та доповненнями)
4.Закон України "Про теплопостачання" від 02.06.2005 № 2633-ІУ (зі змінами та доповненнями)
5.Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 09.11.2017 № 2189-VIII (зі змінами та доповненнями)
6. Рішення сесії Токмацької міської ради від 17.10.2017 №160 «Про встановлення тарифів на теплову енергію та послуги з централізованого опалення
КП "Токмак теплоенергія" Токмацької міської ради» (зі змінами та доповненнями)
7.Розпорядження КМУ від 23.05.20017р.№308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів"
8.Наказ МФУ від 02.08.2010р.№ 805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання
місцевих бюджетів » (із змінами від 02.12.2014р. № 1194)
9. Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання (із змінами і
доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017р. N 472)
10.Наказ МФУ від 14.02.2011 р. № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» ( із змінами,
внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів N 1488 від 23.11.2011, N 1627 від 14.12.2011 )
II .Наказ МФУ "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого
самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" від 02.12.2014 № 1195 (із змінами від 23.12.2016р. № 1134)
12.Наказ МФУ від 01.10.201 Ор №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для
місцевих бюджетів у галузі "Державне управління» (із змінами від 27.09.2012 № 1035 )
34.Статут територіальної громади міста Токмак від 08.05.2003р.№1
14.Рішення сесії Токмацької міської ради від 21.12.2017 №4 «Про бюджет міста Токмака на 2018 рік» (зі змінами та доповненнями)
15. Рішення Токмацької міської ради від 21.12.2017 № 5 "Про затвердження Програм на 2018 рік" (зі змінами та доповненнями)
16.Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України ДБН Д.1.1-7-2000
17. Правила благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку в місті Токмак, затверджений Рішенням Токмацької міської ради від 19.06.2014р.
№2
18. Правила визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1 -1 -2000
19. Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджені наказом Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005, № 76
20. Договір-лізингу №1/12/13 від 30 грудня 2013 року
21. Закон України "Про альтернативні джерела енергії" від 20 лютого 2003 року № 555-1V (зі змінами та доповненнями)
22. Закон України "Про енергозбереження " від І липня 1994 року N 74/94-ВР (зі змінами та доповненнями)

6.

Мета бюджетної програми
Відшкодування в повному обсязі різниці між фактичною вартістю теплової енергії та послуг з централізованого опалення що вироблялися,
транспортувалися та постачалися населенню та тарифами, що затверджувалися органами місцевого самоврядування

7.

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
N з/п

кпквк

КФКВК

Назва п і д п р о г р а м и

8.

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)
N

кпквк

з/п
1
1

1

2

КФКВК
3

1216071

0640

Підпрограма / завдання бюджетної програми2
4
Підпрограма 1
Завдання 1
Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії та
послуг з централізованого опалення, що вироблялися,
транспортувалися та постачалися населенню та тарифами, що
затверджувалися органами місцевого самоврядування по
Комунальному підприємству «Токмак теплоенергія» Токмацької
міської ради на 2018-2019 роки
Усього

Разом

Загальний фонд Спеціальний фонд
6
5

360,000
360,000

7

0,000
0,000

360,000
360,000

Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)
Назва регіональної цільової
програми та підпрограми
1
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Усього

КПКВК
2

Разом

Загальний фонд Спеціальний фонд
4
3

5

0,000
0,000

Результативні
показники бюджетної
N
з/п
кпквк Назва показника
1
2
1 0,00
Підпрограма 1
1.1.
Завдання 1

програми у розрізі підпрограм

і завдань

3

1.1.1

Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії та послуг з
централізованого опалення, що вироблялися, транспортувалися та
постачалися населенню та тарифами, що затверджувалися органами
місцевого самоврядування по Комунальному підприємству «Токмак
теплоенергія» Токмацької міської ради на 2018-2019 роки
Затрат

1.1.2

Погашення заборгованості по заробітній платі та нарахуванням на заробітню
плату працівників комунального підприємства «Токмак теплоенергія» Токмацької
міської ради
Продукту

1.1.3

кількість об'єктів, які отримують погашення різниці
Ефективності

1.1.4

середній розмір погашення різниці на утримання одного об'єкта
Якості
відсоток отриманих послуг

Одиниця виміру Джерело інформації
4
5

тис.грн.

Рішення сесії

шт.

Розрахунково"

тис.грн./
%

шт

Значення
показника
6

360,000
1

Розрахунково

360,000

Розрахунково

100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограмі (тис. грн)

Найменування джерел
Код надходжень
1
2
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету

КПКВК
3

Інші джерела фінансування
(за видами)

Касові видатки станом на 01
січня звітного періоду

План видатків звітного
періоду

Прогноз видатків до кінця
реалізації інвестиційного
3
проекту

загальний спеціальний фонд
фонд

загальний
фонд

загальний
фонд

4

5

разом

7

6

спеціальний фонд

8

разом

9

спеціальний фонд

10

разом

11

12

•

X

X

X

Інвестиційний проект 2

Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
(підпис)

І.В.Нікітенков
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
| тс о

/

V™ ^ «г ч

Керівник фінансового органу

О.М.Тищенко
(ініціали та прізвище)

Пояснення, що
характеризують
джерела
фінансування
13

