
№

1.

2.

3.

  

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради                     

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

(код бюджету)

2255200000
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)        

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04060766
(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування 

бюджету)

0216013 6013 0620

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

1 Забезпечення надійної та безперебійної роботи об'єктів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

0,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»; Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від  01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 

результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»; наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648  «Про 

затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793  «Про затвердження 

складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; Програма діяльності та розвитку комунального підприємства водопровідно-

каналізаційного господарства «Водоканал» на 2021-2023 роки, затверджена рішенням Старокостянтинівської  міської ради від 28.12.2020 № 6/2/VIII; рішення 

Старокостянтинівської міської ради від 17.12.2021 № 8/8/VIII «Про бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік»; лист комунального 

підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» про внесення змін до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, у зв'язку зі 

зміною отримувача коштів від 14.07.2022 № 01-15/342, який зареєстрований у виконавчому комітеті міської ради 15.07.2022 № 62/3313-43/2022

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

0200000

0210000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

1 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови                     

1 000 000,00 гривень та

гривень.спеціального фонду-



4

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд

1
загальна вартість спожитої електроенергії

грн.
ТОВ «Хмельницькенергозбут» 

договір від 28.12.2021 № 21200016
1 000 000,00 0,00

2 Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства. Підтримка  підприємства комунальної власності.

3 Зменшення заборгованості за споживання електроенергії

1 000 000,00

1

7. Мета бюджетної програми

6

1

1

Відшкодування різниці в тарифах підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

4 Підвищення екологічної безпеки р. Ікопоть

5 Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення

Програма діяльності та розвитку комунального підприємства 

водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал»                   

на 2021-2023 рік

1 5

5

1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

Одиниця 

виміру
Показники

Усього 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

6 Проведення планових профілактичних ремонтів обладнання та заміна старого на сучасне більш надійне та енергоекономічне

УСЬОГО 1 000 000,00 0,00

1 000 000,00

0 продукту

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

1 0,00 1 000 000,00

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

Загальний фонд

4

затрат

53 4 7

№ з/п

2 3

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

Усього

УсьогоСпеціальний фонд

0

гривень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 000 000,00

Спеціальний фонд

Плата за електричну енергію, включаючи оплату послуг з передачі 

електричної енергії, розподілу та постачання реактивної 

електричної енергії

Загальний фонд

2



М.П.

40,001
зниження витрат за спожиту електроенергію, 

погашення заборгованості
відс. 40,00 0,00

1 080 000,00

0 якості

1 обсяг (спожита електроенергія) кВт.год 1 080 000,00 0,00

1 000 000,00

0 ефективності

1 вартість спожитої електроенергії грн. 1 000 000,00 0,00

(Дата погодження)

Фінансове управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів Старокостянтинівської міської ради, начальник 

фінансового управління виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради Валентина КАМІНСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)(підпис)

Міський голова
(підпис)

Микола МЕЛЬНИЧУК

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ініціал, прізвище)


