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Про затвердження паспорту 
бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, рішення Харківської 
обласної ради від 07.12.2017 № 576-VII «Про обласний бюджет на 2018 рік» 
(зі змінами), Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих 
бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 № 836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції 
України від 10.09.2014 за № 1104/25881 (зі змінами), наказу Міністерства 
фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» 
(зі змінами), розпорядження голови Харківської обласної державної 
адміністрації від 12.10.2018 №579 «Про розподіл субвенції з державного 
бюджету», керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», н а к а з у є м о :

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік Департаменту 
житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської 
обласної державної адміністрації, за КПКВК МБ 1216070 «Регулювання 
цін/тарифів на житлово-комунальні послуги», що додається.
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ЗА ТВЕРД Ж ЕН О
Наказ
Д епартам енту ж итлово-комунального господарства та 
розвитку інфраструктури Х арківської обласної держ авної 
адміністрації 
і наказ
Д епартам енту ф інансів Х арківської обласної держ авної
адм іністрації о і / ґ  -7'
від OĆ7<fy. №  Л т /ь -h

ПАСПОРТ
бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

Е 1200000 
адм іністрації

(КПКВК МБ)

2. 1210000 
адм іністрації

(КПКВК МБ)

Д епартамент ж итлово-комунального господарства та  розвитку інфраструктури Х арківської обласної держ авної

(найменування головного розпорядника)

Д епартамент ж итлово-комунального господарства та  розвитку інфраструктури Х арківської обласної держ авної

(найменування відповідального виконавця)

3. 1216070 0640 Регулю вання ц ін/тариф ів на житлово-комунальні послуги
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. О бсяг бю дж етних призначень/бю дж етних асигнувань -  36 514,0 тис, гривень, у том у числі загального фонду -  - тис, гривень та  
спеціального фонду -  36 514,0 тис, гривень.

5. П ідстави для виконання бю дж етної програми
- К онституція У країни від 28.06.1996 №  254 к/96-В Р (зі змінами);
- Бю дж етний кодекс У країни від  08.07.2010 №  2456 -  VI (зі зм інами), ст.20,22;
- Закон У країни від 07.12.2017 №  2246-VIII «П ро Д ерж авний бю дж ет У країни на 2018 рік» (зі змінами);
- постанова К абінету М іністрів У країни від 14 лю того 2018 року № 1 1 0  «Про затвердж ення П орядку та  умов надання у 2018 році 

субвенції з держ авного бю джету м ісцевим  бю дж етам  на погаш ення різниці м іж  ф актичною  вартістю  теплової енергії, послуг з 
централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та 
водовідведення (з використанням  внутріш ньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та  постачалися населенню , 
бю дж етним  установам  і організаціям  та/або інш им підприємствам  теплопостачання, централізованого питного водопостачання та 
водовідведення, які надаю ть такі послуги, та  тариф ам и, що затвердж увалися та/або погодж увалися органами держ авної влади чи м ісцевого 
сам оврядування» (зі змінами);



- наказ М іністерства ф інансів У країни від 26.08.2014 №  836 «Про деякі питання запровадж ення програмно-цільового методу складання 
та виконання м ісцевих бю джетів» (зі зм інами);

- наказу М іністерства ф інансів У країни від 20.09.2017 № 793 «Про затвердж ення складових програмної класиф ікації видатків та  
кредитування м ісцевих бю дж етів» (зі м інами);

- ріш ення Х арківської обласної ради від 07 грудня 2017 року №  576-VII «Про обласний бю дж ет на 2018 рік» (зі змінами)»;
- р іш ення Х арківської обласної ради від  30.08.2018 №  775-V II «Про внесення змін до П рограм и економічного і соціального розвитку 

Х арківської області на 2018 рік, затвердж еної ріш енням  обласної ради від 07 грудня 2017 року №  575-VII (зі зм інами)»;
-розп орядж ен н я голови Х арківської обласної держ авної адм іністрації від 06.02.2017 № 4 1  «Про затвердж ення П олож ення про 

Д епартам ент ж итлово-комунального господарства та  розвитку інфраструктури Х арківської обласної держ авної адміністрації»;
-розп орядж ен н я голови Х арківської обласної держ авної адм іністрації від 12.10.2018 № 5 7 9  «Про розподіл субвенції з держ авного 

бю джету».

6. М ета бю дж етної програми

Забезпечення належ ної та  безперебійної роботи ком унальних підприємств із надання послуг населенню  та бю дж етним установам.

7. П ідпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом  бю дж етної програми

№ з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми
і 1216072 0640 Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, 

централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям 
та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі 
послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

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

№
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми2

Загальни
й

фонд

Спеціальни 
й фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1 1216070 0640 Регулю вання цін/тариф ів на ж итлово-комунальні послуги - 36 514,0 36 514,0

1216072 0640 Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого 
опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, 
постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), 
що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і 
організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного 
водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися 
та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

36 514,0 36 514,0

Усього - 36 514,0 36 514,0



9. П ерелік регіональних цільових програм, які виконую ться у складі бю дж етної програми

(тис, грн)

Назва регіональної цільової програми КПКВК
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом

1 2 3 4 5
П рограм а економічного і соціального розвитку Х арківської області на 2018 рік 1216072 - 36 514,0 36 514,0

У сього - 36 514,0 36 514,0

10. Результативні показники бю дж етної програми у розрізі п ідпрограм і завдань

№
з/п КПКВК Назва показника Одиниця

виміру
Джерело

інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
1216070 Регулю вання цін/тариф ів на ж итлово-комунальні послуги тис. грн 36 514,0
1216072 П огаш ення різниці м іж  ф актичною  вартістю  теплової енергії, послуг з 

централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого 
водопостачання та  водовідведення, постачання холодної води та 
водовідведення (з використанням  внутріш ньобудинкових систем), що 
вироблялися, транспортувалися та  постачалися населенню , бю дж етним 
установам  і організаціям  та/або інш им підприємствам  теплопостачання, 
централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надаю ть 
такі послуги, та  тариф ами, щ о затвердж увалися та/або погодж увалися 
органами держ авної влади чи м ісцевого самоврядування

тис. грн 36 514,0

1 затрат:
обсяг видатків тис. грн Розпорядження 36 514,0

2 продукту:
кількість підприємств, яким  планується надання субвенції одиниць розрахунок 7

3 ефективності:
середня сума субвенції на одне підприємство тис. грн розрахунок 5 216,286

4 якості
рівень погаш ення заборгованості з різниці в тарифах відсоток X 7Д



11. Д ж ерела ф інансування інвестиційних проектів у розрізі п ідпрограм 2
(тис, грн

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення,
що

характеризу 
ють джерела 
фінансуванн 

я
Загаль ний 

фонд
С п ец іал ь  
н и й  ф о н д

р а зо м
Загаль

ний
ф онд

С п ец іал ь  
н и й  ф о н д

р азом
Загаль

ний
ф онд

сп ец іа л ь н и  
й ф о н д

р а зо м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13
Усього

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

Директор Департаменту житлово-комунального 
господарства та розвитку інфраструктури 
Харківської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

С.І. Овсянніков
Директор Департаменту фінансів Харківської 
обласної державної адміністрації

(підпис) (ініціали та прізвище)


