
ЗАТВЕРДЖЕНО
, Наказ Міністерства фінансів України

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлово-комунального господарства та
паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0 і/  <Ж>к/р № £3

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1200000 Департаменту житлово-комунального господарства та паливно- 03366144
енергетичного комплексу Харківської обласної державної

адміністрації
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1210000 Департаменту житлово-комунального господарства та паливно- 03366144
енергетичного комплексу Харківської обласної державної

_______________________________________________________________________________________________ адміністрації_______________________________________
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1217370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально- 20100000000
____________________________________________________________________________________________економічного розвитку територій__________________

(код Програмної класифікації видатків та кредитування (код Типової програмної (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою (код бюджету)
місцевого бюджету) класифікації видатків та видатків та кредитування бюджету) програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -1 545 800 гривень, у тому числі загального фонду - 970 200 гривень та спеціального фонду - 
575600 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України
Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»;
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (зі змінами);

\



рішення Харківської обласної ради від 23.09.2021 № 216-VIII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 24 грудня 2020 року № 26-УІП «Про 
обласний бюджет Харківської області на 2021 рік» та додатків до нього (зі змінами)»;
рішення Харківської обласної ради від 10.06.2021 № 147-УІІІ «Про внесення змін до комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в 
Харківській області на 2017-2021 роки», затвердженої рішенням обласної ради від 08 грудня 2016 року № 310-VII (зі змінами)»; 
рішення Харківської обласної ради від 24.12.2020 №17-УІП"Про внесення змін до рішень обласної ради від 29 жовтня 2015 року № 1333-УІ (зі 
змінами) та від 14 квітня 2016 року № 118-УІІ (зі змінами)".

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

N з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення на території області реалізації житлової політики

2 Покращення стану навколишнього природного середовища

7. Мета бюджетної програми Здійснення заходів із збереження житлового фонду та енергозбереження.
Створення системи комплексного поводження з твердих побутових відходів на 
території Безлюдівської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1)
Відшкодування частини суми кредиту, залученого об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами 
на проведення енергоефективних заходів

2) Забезпечення чистого довкілля шляхом збору та переробки твердих побутових відходів

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
і 2 3 4 5

1
Відшкодування частини суми кредиту, залученого об'єднаннями співвласників 
багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами на проведення 
енергоефективних заходів 500 000 500 000

2
Придбання контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів та обладнання 
для переробки, розробка інформаційних матеріалів щодо свідомого поводження 
населення з твердими побутовими відходами 470 200 575 600 1 045 800

Усього 970 200 575 600 1 545 800



10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
гривень

N з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
і 2 3 4 5

1
Програма стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово- 
будівельних кооперативів Харківської області до впровадження енергоефективних технологій на 
2016-2021 роки 500 000 500 000

2
Комплексна програма «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 
роки» 470 200 575 600 1 045 800

Усього 970 200 575 600 1 545 800

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
і 2 3 4 5 6 7

Завда
коопе

ння 1 "Відшкодування частини суми кредиту, залученого об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними 
зативами на проведення енергоефективних заходів"

1 затрат
обсяг видатків на відшкодування частини 
суми кредиту гривень рішення сесії 500 000 _ 500 000

2 продукту:
кількість укладених кредитних договорів, за 
якими необхідно відшкодовувати частину 
суми кредиту одиниць

зведені реєстри 
позичальників 3 3

3 ефективності:
середні витрати на відшкодування частини 
суми кредиту гривень розрахунок

166 667 - 166 667

4 якості
питома вага кредитних договорів, за якими 
відшкодовано частину суми кредиту до загальної 
кількості укладених в рамках Програми кредитних 
договорів % X 100 100



Завдання 2 Забезпечення чистого довкілля шляхом збору та переробки твердих побутових відходів
1 затрат

обсяг видатків на виконання проекту, у 
тому числі: гривень рішення сесії 470 200 575 600 1 045 800

1)
обсяг видатків придбання обладнання для 
переробки пластику гривень рішення сесії 575 600 575 600

2)
обсяг видатків на придбання контейнерів 
для твердих побутових відходів гривень рішення сесії 433 000 433 000

3)

обсяг видатків на придбання 
інформаційних матеріалів щодо 
свідомого поводження населення 3 
твердими побутовими відходами гривень рішення сесії 37 200 37 200

2 продукту:

1)
кількість обладнання для переробки 
пластику одиниць розрахунок до проекту 2 2

2)
кількість контейнерів для твердих 
побутових відходів одиниць розрахунок до проекту 128 128

3)

кількість інформаційних матеріалів щодо 
свідомого поводження населення 3 
твердими побутовими відходами одиниць розрахунок до проекту 12530 12 530

3------ ефективності:

1)
середні витрати напридбання обладнання 
для переробки пластику гривень розрахунок до проекту 287800 287 800

2)

середні витрати на придбання 
контейнерів для твердих побутових 
відходів гривень розрахунок до проекту 3383 3 383

3)

середні витрати на придбання 
інформаційних матеріалів щодо 
свідомого поводження населення 3 
твердими побутовими відходами гривень розрахунок до проекту 3 3



4 якості

відсоток виконання проекту % X 100 100 100

Директор Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного 
комплексу Харківської обласної державної адміністраці

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації

аменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації
Сергій ОВСЯННІКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


