
 
        

ЗАТВЕРДЖЕНО 

  

        

Наказ Міністерства фінансів України  

  

        

26 серпня 2014 року № 836 

  

             

         

ЗАТВЕРДЖЕНО 

  

        

Наказ №382 від 05 жовтня 2017 року 

         

Департамент міського господарства 

  

        

(найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету)  

  

        

Наказ №____ від ______________ 2017 року 

  

        

Департамент фінансів та бюджетної політики 

         

(найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету)  

  

             

              Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік   

              

              1. 4000000 

 

Департамент міського господарства Ужгородської міської ради 

   

 

 (КПКВК 

МБ) 

 

   (найменування головного розпорядника)   

    

              2. 4010000 

 

Департамент міського господарства Ужгородської міської ради 

   

 

 (КПКВК 

МБ) 

 

   (найменування відповідального виконавця)   

    

              

3. 4016150 

 

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 та/або іншим 

підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та 

водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися 

та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування      

 

(КПКВК 

МБ)  

 

 

(КФКВК) 

 

 (найменування бюджетної програми)  

              



4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 717 805,330 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 717 805,330 тис. гривень 

та спеціального фонду –  0 тис. гривень.  

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, Наказ МФУ від 02.08.10 №805 "Про затвердження 

основних підходів до впровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами від 30.01.12 №59), Положення про 

Департамент міського господарства, розпорядження міського голови від 26.09.2017 року №396 "Про зміни до розподілу субвенцій" 

              6. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної та безперебійної роботи  комунальних підприємств із надання послуг населенню 

              7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми    

   

              

№ з/п  КПКВК КФКВК  Назва підпрограми      

        

        

        

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань  

№ 

з/п 
КПКВК КФКВК  Підпрограма/завдання бюджетної програми  

Загальний 

фонд  

Спеціальний 

фонд Разом 

1 2 3 4 5 6 7 

1 4016150 0640 

Погашення заборгованості з різниці в тарифах та теплову енергію, послуги з 

централізованого опалання, постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися 

та постачалися населенню 1 717,805   1717,805 

      Усього 1717,805 0,000 1717,805 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми 

             

(тис. грн.) 

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 

1 2 3 4 5 

Погашення заборгованості з різниці в тарифах та теплову енергію, 

послуги з централізованого опалання, постачання гарячої води, що 

вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню 4016150 1717,805   1717,805 

Усього   1717,805 0,000 1717,805 



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань 

№ 

з/п 
КПКВК Назва показника 

Одиниця 

виміру Джерело інформації 

Значення 

показника 

1 2 3 4 5 6 

1 4016150 

Завдання 1. Погашення заборгованості з різниці в тарифах та теплову 

енергію, послуги з централізованого опалання, постачання гарячої води, що 

вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню       

    Показники затрат       

    Кількість підприємств, які потребують надання трансферту од. 

розпорядження міського голови від 

26.09.2017 року № 396 1 

    Показники продукту       

    Кількість підприємств, яким планується надання трансферту од. 

розпорядження міського голови від 

26.09.2017 року № 396 1 

    Показники ефективності       

    середня сума трансферту на одне підприємство тис. грн. розрахункові дані 1 717 805,33 

    Показники якості       

    відсоток погашеної заборгованості з різниці в тарифах до нарахованої % розрахунок 100 

 

11. Джерела фінансування інфвестиційних проектів у розрізі підпрограм 

 

Код 

Найменування 

джерел 

надходжень КПКВК 

Касові видатки станом на 01 

січня звітного періоду План видатків звітного періоду 

Прогноз видатків до кінця 

реалізації інвестиційного 

проекту 

Пояснення, що 

характеризують 

джереда 

фінансування 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  Підпрограма 1                       

  

Інвестиційний 

проект 1                       

  Надходження                       



із бюджету 

  

Інші джерела 

фінансування 

(за видами)   х     х     х       

  …                       

  Усього                       

 

 

 

Директор департаменту міського господарства                                                                                                                       В. Бабидорич 

         

(підпис) 

 

(ініціали, прізвище) 

              ПОГОДЖЕНО: 

            

              Директор департаменту фінансів та бюджетної політики                                                                                                          Л. Гах 

         

(підпис) 

 

(ініціали, прізвище) 

 


