
УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНАДЕРЖАВНААДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,

ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

НАКАЗ

5 .:?! 2021 Рівне На 00

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 На 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 М.» 58 «Про обласний бюджет
Рівненської області на 2021 рік», від 11.03.2021 На 148 «Про внесення змін до
обласного бюджету Рівненської області на 2021 рік» та від 19.08.2021 МА 265
«Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2021 рік»

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до* паспорта бюджетної програми на 2021 рік департаменту
житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності
Рівненської обласної державної адміністрації за КТШСВК МБ 1217670 «Внески
до статутного капіталу суб,єктів господарювання»; затвердженого наказом
департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та
енергоефективності Рівненської обласної ржавної адмі ' трації від 23.03.2021
На 9, виклавши його у новій редакції, що одається.

Директор департаменту Володимир ГШІЕЮК



Наказ
підготував:

Віталій ГОРДІЙЧУК (начальник відділу
енергомоніторингу та енергоефективності
управління енергоефективності та
комунальних послуг департаменту)

(підпис, дата)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року невзє
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року М! 1208)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

бюджетноїпрограмимісцевого бюджету на 2021 рік жарти” смута/:“!"

!!щеши
департаментжитлово-комунальногогосподарства,енергетики та енергоефективностіРівненськоїобласної

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

класифікаціївидатків
та кредитування

місцевогобюджету)

департамен-Їжитлово-комунапьногогосподарства,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 7670 0450 господарювання 17100000000

(код Програмної (код Типової програмної (код Функціональної (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 бюджетних призначеньІбіоджетних асигнувань - 10 222 570 гривень, у тому числі загальногофонду - 0 гривеньта спеціальногофонду - 10 222 570 гривень

5. Підстави для виконання бюджетноїпрограми
Закони України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення». «Про охорону навколишньогоприродного середовища», «Прожитлово-комунальшпослуги», «Про енергозбереження» (зі змлнами),
«Про енергетичнуефективність будівель», постанова КабінетуМіністрів України від 01 .032010 "9 243 «Про затвердження державної цільової економічноїпрограми енергоефективності і розвиткусфери
виробництваенергоносіїв :: відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2021 роки» (зі змінами), від 01 .10.2014 М! 902-р «Про Національний план дій з відновлюваної енергетики на
періоддо 2020 року», розпорядження голови Рівненської обпдержадмінісграції від 22.082019МЕ 742 «Про Програму розвиткута підтримкиРівненськогообласного виробничого комунальногопідприємства
водопровідннанапізаційного господарства «Рівнеоблводоканап» на 2019-2026 роки (зі змінами), від 13.03.2018 На 166 «Про Комплекснупрограму енергоефективності Рівненської області на 2018 - 2025 роки»
(зі змінами), рішення Рівненської обласної ради від 29.11.2019 На 1509 «Про Програмурозвиткута підтримки Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно-каналізаційного
господарства «Рівнеоблводоканалп на 20192026 роки (зі змінами), від 16.03.2018 МЕ 866 «Про Комплекснупрограму енергоефективносгі Рівненської області на період 2018 - 2025 років» (зі змінами). рішення
Рівненськоїобласної ради від 24.12.2020 На 58 «Про обласний бюджет Рівненської області на 2021 рік». від 11.03.2021 На 148 «Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2021 рік» та від
19.08.2021 На 265 цПро внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2021 рік».

6. Цілі державноїполітики, на досягнення яких спрямована реалізаціябюджетний програми
Ме зІп ЦіпІ державної політики

1 Забезпечення населення послугами водопостачання та водовідведення належного рівня та якості відповіднодо національних стандартів.

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



8. Завдання бюджетної програми
Мп зІп Завдання

1 Раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів системою централізованою водопостачання та водовідведення.
Посилення контролюза якістюпитної води.

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

"! зІп Напрями використання бюджетних коштів Запальнийфонд Спеціальнийфонд Усього
1 2 3 4 6

Реалізація проекгів-переможців обласного конкурсу проектів з енергоефективності
Рівненськогообласного виробничого комунального підприємства водопровідно-
каналізаційногогосподарства «Рівнеобпводоканаля, а саме, «Реконструкція БНС «Новий
двір» по вул. Чорновола. 89 в м. Рівне» - 582 29890 грн, «РеконструкціяповітродувокМ! 3,

1 М? 5 на ОСК (встановлення шафи керування з ПЧТ) по вул. Будівельників,22 а м. Рівне» - 1 4 384 524 4 384 524
048 187,00 гривень, «Реконструкція системи аерації очиснихспоруд каналізації (заміна
повітродувки М! 4) в м Рівне вул. Будівельників,22» - 1 751 757,00 гривень. :Реконсгрукція
повітродувки На 4 на ОСК (встановлення шафи керування з ПЧТ) по вул. Будівельників, 22 в
м.Рівне» - 1 002 28200 гривень. “

Реконструкціяводогону"Горбаків-Рівне"в районі село Бабин Гощанськогорайону, ділянка І -

2 в районі 306>307 км АД "Київ-Чоп", ділянка іі - в районі 309 км АД “Київ-Чоп", ділянка ІІІ - в 5 838 046 5 838 046
районі 31 0 км АД "Київ-Чоп"

Усього 10 222 570 10 222 570

10. Перелік місцевих ] регіональнихпрограм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень

м сього
5

розвкгпсу та тримки комунального п
« оканал» на 2019-2026 5 838 046 5 взв 046

10 222 570 10 222 570

11. Резул ьтативні показники бюджетноїпрограми

М! з/п Показники Оззі"? джерело інформації Загальнийфонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
Звіти про ФІНЗНООВІ результати (Звіти

Результат фінансової діяльності підприємства на початок року ГРН. про сукупний дохід) (форма Мп2) за 380 000
2020 та 2021 роки
Звіт про реалізацію Комплексної
програми енергоефективностіВитрати на реалізашю проектна з енергоефективносп ГРН. Рівненської області на 2015 . 2025 4 384 524 4 384 524

роки
Звіт про реалізацію Програми розвитку
та підтримкиРівненськогообласного

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

«Рівнеоблводоканал» на 2019-2026
роки



2 предут
Програма розвиткута підтримки
Рівненською обласного виробничого
комунального підприємства

. . . ,. водопровідно-канапіэаційнотоЮльктсть комунальнихПІДПРИЄМСТВ, яким шануєтьсянадання фінансове! .

підтримки Од. господарства «Рівнеобпводоканап» на
2019>2026роки,
Комплексна програма
енергоефективності Рівненської
області на 2018 - 2025 роки

3 ефективності
План використання бюджетних коштів,Внески осга ного капітал с 'єктів госпо а ювання нас не пі п иємство . . , . .д ТУТ У Уб А Р д д р ГРН
ф|нансовии ЗВІТ ПІДПРИЄМСТЕЗ

10 222 570 10 222 570
4 якості
Співвідношеннясуми поповнення статутного капіталудо розміру статутного Баланс (Звіт про фінансовий стан)
капіталуна початок року. %; ВІДС. (Форма М! 1)

10.44 10.44

Директордепартаменту В.Л. ПШЕЮК

ис) (ініціали/ініціап, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступш(?т%етдіїг©ґменту-
начал ієни упр де "%
фіна ,!іаза: ей ви ич (аед/Х п.с. СЛІГОЦЬКА

(ініціапи/ініціап. прізвище)


