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Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2021 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх
виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від
26.08.2014 М.) 836 (зі змінами), рішення Рівненської обласної ради від
24.12.2020 М958 «Про обласний бюджет Рівненської області на 2021 рік» та
рішення Рівненської обласної ради від 16.03.2020 М9866 «Про Комплексну
програму енергоефективності Рівненської області на 2018 - 2025 роки» (зі
Змінами)

НАКАЗУІО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2021 рік департаменту
житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності
Рівненської обласної державної адміністрації за КТПКВК МБ 1217640
«Заходи з енергозбереження», що Додається.

Директор департаменту Володимир ШЦЕЮК



ЗАТЕЕРШКЕНО

Наказ Міністерства ФінансівУкраїни26 серпня 2014 року МЕЗБ
(у редакції наказу Міністерствафінансів України
від 29 грудня 2018 року М! 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:Щ гематитом/у?”тижде-М шт ш спе/ММПАСПОРт шторм” “Мэтим
бюджетноїпрограмимісцевого бюджету на 2021 рік обмена? Майю; німці“[“”/“щ,”

02.12.9174 м.: з
департаментжитлово-комунальногогосподарства.енергетики та енергоефективностіРівненськоїобласної

1. 1200000 державної адміністрацїі 03365920
(код Програмної (найменування головного розпорядника коцлів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

класифікаціївидатків
та кредитування

місцевогобюджету)

Департаментжитлово-комунальногогосподарства,енергетики та енергоефекгианостіРівненськоїобласної
2. 1210000 державної адміністрації 03365920

(код Програмної (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
класифікаціївидатків
та кредитування

місцевогобюджету)

3. 1217640 0470 Заходи з енергозбереження 17100000000
(код Програмної (код Типово" рограмної (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з (код бюджету)

класифікаціївидатків класифікації видатківта класифікації видатків та Типовою програмною класифікацією видатків та
та кредитування кредитування місцевого кредитування бюджету) кредитування місцевого бюджету)

місцевогобюджету) бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначеньібіоджетних асигнувань - з 655 000 гривень, у тому числі загальногофонду - 3 555 000 гривеньта спеціальногофонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про енергозбереження», постанова КабінетуМіністрів України від 01.03.2010 На 243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективносгі і розвиткусфери
виробництваенергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2021 роки» (зі змінами), розпорядження КабінетуМіністрів України від 26.04.2017 На 732-р «Про
затвердження плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетнихустановах», розпорядження голови Рівненської обпдержадмінісграції від 13.03.2018 На 166 «Про комплексну
програмуенергоефективносгі Рівненської обпасгі на 201 в - 2025 роки» (зі змінами), рішення Рівненської обласної ради від 16.03.2018 На 866 «Про Комплекснупрограму енергоефективносгі Рівненської
області на 2018 - 2025 роки» (зі змінами)

6. Цілі державноїполітики, на досягнення яких спрямована реалізаціябюджетной програми
М! зІп Цілі державної політики

Підтримка населення та об'єднаньсліввласниківбагатоквартирних будинюв області для впровадження заходів енергозбереження, зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням
1 через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів, зменшення обсягу субсидій для населення за спожиті енергоносії

Стимулюванняспіввланиківбагатоквартирних будинківдо створення ОСББ та проведення заходів з підвищення енергоефективносгі

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення фінансової підтримки населення області для впровадження заходів енергозбереження, зменшення споживання паливо-енергетичних ресурсів населення через стимулювання впровадження
енергозберітаючихзаходів, зменшення обсягу субсидійдля населення за спожиті енергоносії. впровадження обласної системи енергомоніторингуспоживання енергоносіїв бюджетноюсферою місцевого
підпорядкування;створення сприятливих умовдля активногоформування і розвиткуОСББ в Рівненськійобласті та впровадження заходів з енергозбереження у житловихбудинках, зниження обсятів
споживанняенергоносіїв у житловому фонді в умовах подальшого підвищення їх вартості



8. Завдання бюджетної програми

М! зІп Завдання
Підтримканаселення області для впровадження заходів енергозбереження, зменшення споживання папивноенергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаіочих

1 заходів, зменшення обсягу субсидій для населення за спожиті енергоносії
2 Стимулюванняспіввласниківбагатоквартирних будинківдо створення ОСББ та проведення заходів енергоефективності

В. Напрями використання бюджетних коштів гривень

М! зІп Напрями використання бюджетних коштів Загальнийфонд Спеціальнийфонд Усього

1 2 3 4 6
Забезпечення фінансової підтримкинаселення області для впровадження заходів
енергозбереження, зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням1 . . .. 3 500 000 3 500 000
через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів, зменшення обсягу субсидіи
для населення за спожиті енергоносії
Надання практичноїдопомоги щодо створення, реєстрації та функціонуванняОСББ,
проведення семінарів, щодо впровадження енергоефективних рішень у багатоквартирних2 . .. .. . 155 000 155 000будинках.Проведення інформаціиноі кампанп Підготовка.друкТа поширення нормативно-
правової та іншої спеціалізованої інформації

Усього 3 655 000 3 655 000

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

ння м сього
5

3 655 000 3 655 000

11. Результативні показники бюджетної програми

"! зІп Показники джерело інформації Загальнийфонд Спеціальний фонд
4 5

на частки єднанням
ків з обласного

на надання допомоги щодо створення, та
функціонуванняОСББ, проведення семінарів. щодо впровадження . Рішення обласної ради 65 000 65 000

Рішення обласної ради 3 500 000 3 500 000

на проведення . друк та поширення
. . Рішення обласної ради 90 000 90 000та ІНШОІ

динків 7 700
Кількість п заходів 30 30
Кількість комплектів 600 600

.
сума витрат на

.
частки в сднанням розрахунок 5 000 5 000сліввпасників нкгв з обласною

коцпів на , 2 166 67 2 166 67
Обсяг кошгів на .

1 150



4 якості
Частка об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, які отримали ВІДС розр нок 10 7 10 7
відшкодування (з урахуванням попередніх років) ,, ' % ' '

Рівень зростання кількості створених ОСББ // ВІДС. ррфаХунок 8 8

Директордепартаменту
під 0)
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