
УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНАДЕРЖАВНААДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,

.
ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

НАКАЗ

%% . 175 .2021 Рівне М ?
Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми

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,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за М.! 1104/25881 (у
редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 На 1209,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.01.2019 за Ма 81/33052) та
рішень Рівненської обласної ради від 24.12.2020 На 58 «Про обласний бюджет
Рівненської області на 2021 рік» та від 11.03.2021 М.» 148 «Про внесення змін до
обласного бюджету Рівненської області на 2021 рік»

НАКАЗУІО:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2021 рік департаменту
житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності
Рівненської обласної державної адміністрації за КТПКВК Ь/[Б 1217670 «Внески
до статутного капіталу субієктів господарювання», затвердженого наказом
департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та
енергоефективності Рівненської обласної державної адміністрації від 02.02.2021
На 5, виклавши його у новій редакції, що додається.

Директор департаменту * Володимир ПЦІЕЮК



ЗАТВЕРШКЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 рокунввзє
(у редакції наказу МіністерстваФінансів України
від 29 грудня 2018 року М! 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
гет/тити зшито-

ПАСПОРТ тщштщ рис/к,штбюджетноїпрограми місцевого бюджету на 2021 рік М шшштш' Йітт'ддт/ш? уе щит шш'ии '!
23.03.2021 623 Я,? М

департаментжитлово-комунального господарства,енергетики та енергоефективностіРівненськоїобласної
1. 1200000 державної адміністрації .

03365920
(код Програмної (найменування головногорозпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

класифікаціївидатків
та кредитування

місцевогобюджету)

департаментжитлово-комунальногогосподарства,енергетики та енергоефективностіРівненськоїобласної
2. 1210000 державної адміністрації 03365920

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

місцевогобюджету)

Внески до статутного капіталу суб'єктів
3. 1217670 7570 0490 господарювання 17100000000

(код Програмної (код Типової програмної (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з (код бюджету)
класифікаціївидатків класифікації видатківта класифікації видатків та Типовою програмноюкласифікацією видатків та
та кредитування кредитування місцевою кредитування бюджету) кредитування місцевого бюджету)

місцевогобюджету) бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетнихасигнувань - 7 468 531 гривень, у тому числі загальногофонду - 0 гривеньта спеціальногофонду - 7 468 531 гривень

5. Підстави для виконання бюшкетної програми

ЗакониУкраїни «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про охорону навколишньогоприродною середовища», «Прожитлово-комунальніпослуги», «Про енергозбереження» (зі змінами),
«Про енергетичнуефективність будівель», 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), від 01.10.2014 Не 902-р «Про Національний план дій :! відновлюваної енергетики на
період до 2020 року», розпорядження голови Рівненськоїоблдержадміністрації від 22.08.2019 На 742 «Про Програму розвиткута підтримки Рівненськогообласного виробничого комунальногопідприємства
водопровідне-каналізаційногогосподарства «Рівнеоблводоканап» на 2019-2026 роки (зі змінами), від 13.03.2018 М! 166 «Про Комплекснупрограму енергоефективності Рівненської області на 2018 - 2025 роки»
(зі змінами), рішення Рівненської обласної ради від 29.11.2019 М! 1509 «Про Програмурозвиткута підтримки Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно-каналізаційного
господарства «Рівнеобпводоканап» на 2019>2026роки (зі змінами), від 16.03.2018 На 866 «Про Комплекснупрограму енергоефективності Рівненської області на період 2018 - 2025 років» (зі змінами), рішення
Рівненськоїобласної ради від 24.12.2020 М! 58 «Про обласний бюджет Рівненської області на 2021 рік» та від 11.03.2021 На 148 «Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2021 рік».

6. Цілі державноїполітики, на досягнення яких спрямована реалізаціябіоджетной програми

М! 3Іл Цілі державної політики
1 Забезпечення населення послугами водопостачання та водовідведення належного рівнята якосгі відповідно до національних стандартів.

7. Мета бюджетної програми
Задоволення потреб споживачівпідприємства у питній воді гаратованої якості відповіднодо вимог чинних нормативних документів за доступною, економічнообґрунтованою ціною, забезпечення сгапого
функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення її ефективності, надійностіта рівнюбезпеки об'єктів, раціональне використання водних ресурсів, збереження та охорона
навколишньогоприродногосередовища.



ві Завданнябюджетної програми
М! зІп Завдання

1 Раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів системою централізованого водопостачання та водовідведення.
2 Посилення котролюза якістю питної води.

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

Мв зІп Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 З 6

Реалізація проектівлпереможцівобласного конкурсу проекгів з енергоефекгивності
Рівненською обласного виробничого комунальногопідприємства водопровідно-

1
каналізаційногогосподарсгва «Рівнеобпводоканал», а саме: «РеконструкціяБНС «Новий

1 630 485 1 630 485Двір» по вул. Чорновола, 89 в м. Рівне» - 582 298,00 грн, «РеконструкціяповітродувокМ! 3,
М! 5 на ОСК (встановлення шафи керування з ПЧТ) по вул. Будівельників,22 в м. Рівне» - 1

048 18700 гривень

Реконсгрукціяводогону"Горбаків-Рівне" в районі село Бабин Гощанськогорайону, ділянка | >

2 в районі 306-307 км АД "Київ-Чоп", ділянка !! - в районі 309 км АД "Киів-Чоп", ділянка іІІ - в 5 838 046 5 838 046
районі 310 км Ад "Київ-Чоп"

Усього 7 468 531 7 468 531

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

М! зіп ня

комунального прозвиткута вненського
оканап» на 2019-2026

11, Результативні показники бюджетної програми

5 838 046

7 468 531

гривень

сього
5

5 838 046

7 468 531

"з зІп Показники ОДИДБЗЯ джерело інформації Загальнийфонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 В 7

1 затрат
Звіти про фінансові результати (Звіти

Результат фінансової діяльності підприємства на початок року ГРН. про сукупний дохід) (форма Маг) за 380 000
2020 та 2021 роки
Звіт про реалізацію Комплексної

. . . . програми енергоефективностіВитрати на реапізацпо проекТів з енергоефективносп ГРН. Рівненської області на 2018 . 2025
1 630 485 1 630 485

роки
Звіт про реалізацію Програми розвитку
та підтримкиРівненського обласного

Витрати на реалізацію заходів Програми розвиткута підтримки Рівненського виробничого комунального
обласного виробничогокомунального підприємства водопровідно- ГРН. підприємства водопровідно 5 838 046 5 838 046
каналізаційногогосподарства «Рівнеобпводоканап» на 2019-2026 роки каналізаційного господарства

«Ріанеоблводоканал» на 2019-2025
роки



2 предут
Програма розвиткута підтримки
Рівненського обласного виробничого
комунального підприємства
водопровідно-каналізаційного

. ОД, господарства «Рівнеобпводоканапх на 1 1

"'дтримк" 20192025 роки,
Комплексна програма
енергоефективності Рівненської
області на 2018 > 2025 роки

Кількість комунальнихпідприємств. яким планується надання фінансової

З ефективності
. , . . Ппан використання бюджетних коштів,Внески до статутногокаппапу суб єктпв господарювання на одне підприємство ГРН. фінансовий звіт підприємства

7 468 531 7 468 531

4 якості
Співвідношеннясуми поповнення статутногокапіталу до розміру статутного Баланс (Звіт про фінансовий стан)

. “ , ВІДС. 7.63 753
капнталу на початок року, /о, (форма На 1)

Директордепартаменту В.Л. ПШЕЮК

ис) (ініціалиЛніціап, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директорадепартаменту -
начальникуправліннят'докодів та
фіітанСіе галузей еиробнйн ї сфери Л.С. СПІГОЦЬКА

(ініціали/Ініціап, прізвище)

'

,. атаїітогощквннп 023,-03,ш/
(


