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РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНАДЕРЖАВНААДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,

ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

НАКАЗ

ЛХ/ . де .2021 Рівне ле %

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 М9836 (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 24.12.2020 М942 «Про Обласну
програму надання фінансової підтримки комунальному підприємству
«Управління майновим комплексом» Рівненської обласної ради на 2021 рік»

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2021 рік департаменту
житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності
Рівненської обласної державної адміністрації за КТГП(ВК МБ 1217693 «Інші
заходи, пов”язані з економічною діяльністю», що додається.

Директор департаменту Володимир ГПЦЕЮК



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України26 серпня 2014 року нэвзв
(у редакції наказу МіністерстваФінансів України
від 29 грудня 2018 року М! 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:“щ уєщщ штатів-
тщтммгю титанів,ПАСПОРТ

6 д :?шштт' Ідіш/сито!"
бюджетноїпрограмимісцевого ю жету на 2021 рік мас/род? ММ,” »щ'м'тмць'ґдг,“г.ідд% кг:? “?

департаментжитлово-комунальногогосподарства,енергетики та енергоефективностіРівненськоїобласної
1. 1200000 державноїадміністрації 03365920

(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
класифікаціївидатків
та кредитування

місцевогобюджету)

2. 1210000 Комунальне підприємство"Управління майновим комплексом"Рівненськоїобласної ради 33724010
(код Програмної (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

класифікаціївидатків
та кредитування

місцевогобюджету)

3. 1217693 7693 0411 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 17100000000
(код Програмної (код Типової програмної (код Функціонально'і (найменування бюджетної програми згідно з (код бюджету)

класифікаціївидатків класифікації видатків та класифікації видатківта Типовоюпрограмною класифікацією видатків та
та кредитування кредитування місцевого кредитування бюджету) кредитування місцевого бюджету)

місцевогобюджету) бюджету)

4. Обсяг бюджетникпризначень/бюджетнихасигнувань - 1 200 000 гривень, у тому числі загальногофонду - 1 200 000 гривеньта спеціальногофонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

БюджетнийкодексУкраїни, розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 21.12.2020 На 796 "Про Обласну програму надання фінансової підтримки комунальному підприємству
"Управління майновим комплексом"Рівненської обласної ради на 2021 ріґ', рішення Рівненської обласної ради від 24.12.2020 На 42 "Про Обласну програму надання фінансової підтримкикомунальному
підприємству"Управління майновим комплексом"Рівненської обласної ради на 2021 рік".

6. Цілі державноїполітики, на досягнення яких спрямована реалізаціябюджетний програми

ІМ! зІп Цілі депжавної політики
| 1 Забезпечення стабільного та ефективного функціонуванняпідприемств комунальної форми власності

7. Мета бюджетної програми
забезпечення стабільного Функціонуваннякомунальногопідприємства «Управліннямайновим комплексом» Рівненської обласної ради, яке забезпечує діяльність обласної ради та обласної державної
адміністрації,з метою належного надання ним послугта дотримання фінансово-бюджетної дисципліни.

5. Завданнябюджетної програми
[не зІп Завдання
| 1 Надання фінансової підтримкикомунальномупідприємству«Управліннямайновим комплексом» Рівненської обласної ради, у тому числі поповнення оборотних засобів



9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

М! зІп Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

3 4

Усього 1 200 000 1 200 000

10. Перелік місцевих ] регіональних програм, що виконуються у складі бюджетноїпрограми гривень

п ня І сього
2 5

програма надання комунальному п комплексом» 1 200 000 1 200 000обласної на 2021
1 200 000 1 200 000

11. Результативні показники бюджетноїпрограми

М! зІп Показники ОДИДШСЯ джерело інформації Загальнийфонд Спеціальнийфонд Усього
1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
Обсяг видатків на надання фінансової підтримки [ ГРН. ]кошторис ] 1 200 000] | 1 200 000

2 продукту
Обласна програма надання фінансової

Кількість комунальнихпідприємств, яким планується надання фінансової підтримкикомунальному підприємству
. Од. . . 1 1

Підтримки «Управління маиновим комплексом»
Рівненської обласної ради

3 ефективності
Обсягфінансової підтримки на 1 комунальне підприємство Л ] ГРН. [План використання бюджетних коштів 1 200 ОООІ | 1 200 000

4 якості / / )

Відсоток Кількосп ппдприємств, яким шанується надання фІНЗНООВОІ дт имки, В С. зрахунок 100 100
до кнпькосп пидприємств, ЯКІ п потребують

Директордепартаменту В.Л. ПШЕЮК

(ініціапидніціап, прізвище)
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