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РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНАДЕРЖАВНААДМІНІСТРАЦІЯ
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НАКАЗ

і! . .”! .2021 Рівне М 50

Про внесення змін до 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 На 836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014
за М.)] 104/25881 (зі змінами), рішень Рівненської обласної ради від 24.12.2020
На 58 «Про обласний бюджет Рівненської області на 2021 рік», від 02.06.2021
М.» 165 «Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2021
рік» та від 19.08.2021 На 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
КГПСВК МБ 1217693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»,
затвердженого наказом департаменту житлово-комунального господарства,
енергетики та енергоефективності Рівненської обласної державної
адміністрації від 10.06.2021 М 15, виклавши його у новій редакції, що
додається.

Директор департаменту Володимир ПШЕЮК



1 . 1 200000
(код Програмної

класифікаціївидатків
'

та кредитування

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерсгвафінансів України26 серпня 2014 року таза
(у редакцп наказу Міністерствафінанси-1 України
від 29 грудня 2018 року На 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
т.д

ПАСПОРТ [:]; Мжбюджетноїпрограми місцевого бюджету на 2021 рік 06224? %%]ШМИЙ
м якта ММ

департамент житлово-комунального господарства,енергетики та енергоефективностіРівненськоїобласної
державноїадміністрації 03365920

(найменування головного розпорядника коштів місцевою бюджету) (код за ЄДРПОУ)

місцевогобюджету)

.Департаментжитлово-комунального господарства,енергетики та енергоефективностіРівненськоїобласної
2. 1210000 державноїадміністрації 03365920

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

місцевогобюджету)

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

класифікаціївидатків класифікації видатків та класифікації видатківта Типовою програмноюкласифікашєю видатківта
та кредитування кредитування місцевого кредитування бюджету) кредитування місцевого бюджету)

місцевогобюджету) бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетнихасигнувань > 3 400 000 гривень, у тому числі загальногофонду - З 400 000 гривеньта спеціальногофонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України. розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 21 12 2020 Не 796 "Про Обласну програмунадання фінансової ПІдТрИМКИ комунальномупідприємству
“Управління майновим комплексом"Рівненської обласної ради на 2021 рік" (зі змінами). рішення Рівненської обласної ради від 24 12.2020 М:» 42 "Про Обласну програмунадання фінансової підтримки
комунальномупідприємству"Управліннямайновим комплексом"Рівненської обласної ради на 2021 рік“ (зі змінами), рішення Рівненської обласної ради від 24.12 2020 МЕ 58 "Про обласний бюджет Рівненської
області на 2021 рік", рішення Рівненськоч обласної ради від 02.06.2021 Ме'ібб ”Про внесення змн до обласного бюджету Рівненської області на 2021 рік". рішення Рівненської обласної ради від 19.08.2021
"9265 "Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2021 рік”.

6. Цілі державної політики. на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ме з/п Цілі державної політики

1 Забезпечення стабільного та ефективного функціонуванняпідприємствкомунальноїФорми власності

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення стабільного функціонування комунальногопідприємства «Управліннямайновим комплексами Рівненської обпасної ради. яка забезпечує діяльність обласної ради та обласної державної
адміністрації, з метою належного надання ним послуг та дотримання фінансово-бюджетної дисципліни.



84 Завдання бюджетної програми

Ми зІп Завдання
1 Надання фінансової підтримкикомунальному підприємству«Управліннямайновим комплексом» Рівненської обласної ради. утому числі поповнення оборотних засобів

в. Напрями використання бюджетних коштів гривень

М! зІл Напрями використання бюджетних коштів Загальнийфонд Спеціальний фонд Усього
1 4 5

3 400 000 З 400 000

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

ня ! п Загапьн сього
2 3 5

програма надання нансово Підтримки комунальномупідприємству« комплексом» вненсько
обласної и на 2021 к

3 400 000 3 400 000

Усього З 400 000 3 400

11. Результативні показники бюджетної програми =

0 ини я . . , .М! зІп Показники віршів:: джерело інформацп Загальнии фонд Спешапьнии фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
Обсяг видатків на надання фінансової підтримки ГРН. Кошторис.довідка про зими до 3 400 000 З 400 000

кошторису
2 продукту

Обласна програма надання фінансової
Кількість комунальнихпідприємств. яким планується надання фінансової О підтримки комунальному підприємству 1 1
підтримки д“ «Управліннямайновим комплексом»

Рівненської обласної ради на 2021 рік

3 ефективності
Обсягфінансової Підтримки на 1 комунальне Підприємство ,]; ГРН. [ПпМиьіористання бюджетних коштів [ З 400 000] 3 400 000

4 якості / ]
ВідсотокКількості тдпоиємств, яким планується надання фінансовоі лідт и ки, ВІДС. розр унок 100 100
до кількості Підприємств. які іі потребують //Директордепартаменту В.Л. ПШЕЮК

(ініціали/інішап. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Униан/ння
в 2 д ейд %? ,, Л.Сі СЛ/ГОЦЬКА

(лідпи (ініціали/інщіап, прізвище)


