
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

14 червня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 191/2019–р 

 

 

Про затвердження паспорта 

бюджетної програми на 2019 рік 
 

 

На виконання ст. 20 Бюджетного кодексу України, відповідно до Правил 

складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх 

виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від                   

26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-

цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення 

Хмельницької обласної ради від 22 лютого 2019 року № 2-24/2019 «Про зміни 

до обласного бюджету на 2019 рік», рішення 32 сесії Старокостянтинівської 

міської ради від 21 грудня 2018 року № 3 «Про бюджет міста на 2019 рік», 

рішення 33 сесії Старокостянтинівської міської ради від 22 лютого 2019 року 

№ 4 «Про зміни бюджету міста на 2019 рік», рішення 34 сесії 

Старокостянтинівської міської ради від 24 травня 2019 року № 4 «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 21 грудня 2018 року № 3/32/VII 

«Про бюджет міста на 2019 рік»», розпорядження міського голови від                     

14 березня 2019 року № 85/2019-р «Про виділення коштів на ліквідацію 

непередбаченого заходу», керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік по виконавчому 

комітету Старокостянтинівської міської ради за кодом програмної класифікації 

видатків (КПКВК) 0217640 «Заходи з енергозбереження» згідно з додатком. 

 

2. Визнати таким, що втратив чинність, абзац чотирнадцятий 

розпорядження міського голови від 13 лютого 2019 року № 45/2019-р «Про 

затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік». 

 

 

 

Міський голова                          підпис                                              М. Мельничук 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження міського голови 

від 14 червня 2019 року № 191/2019-р 

 

       

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

       

       

1. 0200000 
 

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 

(код) (найменування головного розпорядника) 

 

2. 

 

0210000  

 

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 

(код) (найменування відповідального виконавця) 

 

3. 

 

0217640 
0470 

 

Заходи з енергозбереження 

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) 

    

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5600000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 

1000000 гривень та спеціального фонду - 4600000,00 гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон 

України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Програма діяльності та розвитку 

комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської 

ради на 2019 - 2021 роки, рішення 32 сесії Старокостянтинівської міської ради від 21 грудня 2018 року № 3 «Про 

бюджет міста на 2019 рік»; рішення 33 сесії Старокостянтинівської міської ради від 22 лютого 2019 року № 4 «Про 

внесення змін до бюджету міста на 2019 рік»; рішення 34 сесії Старокостянтинівської міської ради від 24 травня 

2019 року № 4 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21 грудня 2018 року № 3/32/VII «Про бюджет міста 

на 2019 рік». 



 

 

 

6. 

2 

 

Продовження додатка 

 

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

 

№ 

з/п 
Ціль державної політики 

 
Підвищення економічної та енергетичної ефективності і надійності функціонування комунальної 

теплоенергетики 

       

7. Мета бюджетної програми: зниження енергоємності виробництва теплової енергії, зменшення обсягу втрат 

енергоресурсів під час її траспортування та постачання; мінімінізація витрат паливно-енергетичних ресурсів; 

забезпечення надання якісних і допустимих послуг для усіх груп споживачів. 

8. Завдання бюджетної програми 

       

№ 

з/п 
Завдання 

1 
Технічне переоснащення котельні по вул. Варчука, 18 з покладанням на неї навантажень котелень по вул. Миру, 

44/3 та по вул. Героїв Крут, 5/1 

2 
Заміна мереж від котельні по вул. Варчука, 18 

 

3 
Модернізація теплової мережі від котельні по вул. Прокоп’юка, 4 

 

       

9. Напрями використання бюджетних коштів    



    

3 

 

 

 

Продовження додатка 

 

№ 

з/п 
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 

Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування (труби енергозберігаючі, 

теплогенеруюче обладнання, пальники, автоматика ) 

  4600000 4600000 

2 
Витрати на заробітну плату на реалізацію проекту з 

реконструкції 
1000000   1000000 

Усього 1000000 4600000 5600000 

       

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

          гривень   

№ 

з/п 

Найменування місцевої / 

регіональної програми 
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

  

  

Програма діяльності та 

розвитку комунального 

підприємства по 

експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської 

міської ради на 2019 - 2021 

роки 

1000000 4600000 5600000 

  

Усього 1000000 4600000 5600000   



 

 

 

 

11. 

4 

 

Продовження додатка 

 

Результативні показники бюджетної програми: 

       

№ 

з/п 
Показник Одиниця виміру 

Джерело 

інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

  
Реконструкція котельні по вул. Варчука, 18 з покладанням на неї навантажень та влаштування теплових пунктів на 

котельнях по вул. Миру, 44/3 та по вул. Героїв Крут, 5/1 в м. Старокостянтинів Хмельницької області 

1 затрат           

1.1 обсяг видатків грн. розрахунок   4600000 4600000 

1.2 
витрати на кошторисну 

заробітну плату 
грн. розрахунок 1000000   1000000 

2 продукту           

2.1 

кількість проектів, на яких 

планується провести 

реконструкцію 

од. проект   1   

3 ефективності           

3.1 

зниження споживання 

паливно-енергетичних 

ресурсів 

тис.грн. розрахунок   1579,9   

4 якості            



 

5 

 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1 теплопостачання        

безперебійне 

своєчасне 

постачання 

теплової 

енергії 

споживачам 

  

       

         

Міський голова   
  

   (підпис)  (ініціали та прізвище) 

ПОГОДЖЕНО:      

Начальник фінансового управління виконавчого 

комітету міської ради 
  

  

 (підпис)  (ініціали та прізвище) 

 

 

 

Керуючий справами                                                                    підпис                                                                            В. Янзюк 

 


