
ЗАТВЕРДЖЕНО

2700000
(код)

2710000
(код)

2717640 0470
(код) (КФКВК)

4.

5.

6.

N з/п

1

7.

8.

N з/п

Завдання бюджетної програми

Завдання

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 110 000 гривень, у тому числі загального фонду - 110 000 гривень та спеціального фонду -   0 

гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:Конституція України, Бюджетний кодекс України, закон України "Про Державний бюджет України", закон України "Про 

енергозбереження", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 

місцевих бюджетів"(зі змінами), Положення про департамент економічного розвитку Кам'янської міської ради (зі змінами), рішення Кам'янської міської ради від 

21.12.2018 №1260-30/VII " Про затвердження Програми енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів у м.Кам'янському на 2019 рік" (зі змінами) 

,  рішення Кам'янської міської ради від 21.12.2018 №1305-30/VII  "Про міський бюджет на 2019 рік" (зі змінами)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Скорочення споживання  паливно-енергетичних ресурсів, підвищення рівня  енергоефективності, зниження рівня викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище, 

скорочення бюджетних витрат на оплату енергоресурсів

Мета бюджетної програми: Раціональне  використання паливно-енергетичних ресурсів, скорочення їх споживання,підвищення рівня ефективності та 

впровадження заходів з енергозбереження 

(найменування головного розпорядника)

2.
Департамент економічного розвитку Кам'янської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. Заходи з енергозбереження
(найменування бюджетної програми)

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 

року № 1209)

Наказ / розпорядчий документ

департаменту економічного розвитку Кам'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

від 29 липня 2019 року N  17 "адм"

Департамент економічного розвитку Кам'янської міської ради



1

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

N з/п Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 3 4 5

1 80 000 0 80 000

2 10 000 0 10 000

3 20 000 0 20 000

110 000 0 110 000

10.

(грн)

N з/п Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 3 4 5

1 110 000,00 0,00 110 000,00

110 000,00 0,00 110 000,00

11.

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

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

Витрати на проведення 

загальноміського заходу  

"Дні сталої енергії"

грн.

кошторис витрат, 

програма, розрахунки, 

інше

80 000 0 80 000

Видатки на підтримку 

функціонування 

інформаційної системи 

енергомоніторингу (ІСЕ) 

в закладах та установах 

бюджетної сфери

грн.

кошторис витрат, 

програма, розрахунки, 

інше

10 000 0 10 000

Усього

Результативні показники бюджетної програми:

2

Програма енергоефективності та зменшення 

споживання енергетичних ресурсів у м.Кам'янському на 

2019 рік

Напрями використання бюджетних коштів

2

Забезпечення проведення загальноміського заходу "Дні сталої енергії у місті 

Кам'янському"

Забезпечення здійснення перекладу документації в рамках роботи з міжнародними 

проектами

Забезпечення  підтримки  функціонування інформаційної системи 

енергомоніторингу (ІСЕ) в закладах та установах бюджетної сфери

Забезпечення  збереження енергоресурсів  та їх економне використання

Усього

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

Найменування місцевої / регіональної програми



Видатки на послуги з 

перекладу  документації  

в рамках роботи з 

міжнародними 

проектами

грн.

кошторис витрат, 

програма, розрахунки, 

інше

20 000 0 20 000

2 продукту

Кількість учасників 

загальноміського заходу 

"Дні сталої енергії"

од. плани, розрахунки 5 000 0 5 000

Кількість бюджетних 

установ і закладів, які 

отримають підтримку 

функціонування 

інформаційної системи 

енергомоніторингу

од. плани, розрахунки 144 0 144

Кількість документів, 

які потребують 

перекладу

од. плани, розрахунки 4 0 4

3 ефективності

Середні витрати на 

проведення 

загальноміського заходу 

"Дні сталої енергії"

грн. розрахунок 80 000 0 80 000

Кількість населення, 

охопленого 

загальноміськими 

заходами "Дні сталої 

енергії"

чол. розрахунок 5 000 0 5 000

Середня вартість  

підтримки 

енергомоніторингу для 

однієї установи

грн. розрахунок 69 0 69

Середня вартість 

перекладу одного 

документа

грн. розрахунок 5 000 0 5 000

4 якості



Зниження споживання 

енергоносіїв населенням 

за рахунок підвищення 

культури їх споживання 

та підвищення 

енергоефективності

% розрахунок 3 0 3

Згиження споживання 

енергоносіїв 

бюджетними 

установами

% розрахунок 5 0 5

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

Директор департаменту фінансів Кам'янської міської 

ради Л.Ф.Шевченко

Директор департаменту економічного розвитку 

Кам'янської міської ради Г.В.Єрмоленко

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Кам'янської міської ради


