
№

№

1.

2.

3.

564 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради

Розпорядження міського голови

1 Забезпечення енергозбереження, стимулювання раціонального використання та економії паливно-енергетичних ресурсів

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 564 000,00 гривень та

гривень.спеціального фонду-

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

  

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)

0217640 7640 0470

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

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

(код бюджету)

2255200000Заходи з енергозбереження
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

0,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» ; наказ 

Міністерства фінансів України  від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ 

Міністерства фінансів України від  20 вересня 2017 року  № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; Програма 

відшкодування частини відсоткових ставок та вартості робіт і матеріалів, погоджених Фондом енергоефективності об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків на 

впровадження заходів з енергозбереження «Теплий дім Старокостянтинів» на 2021 – 2024 роки, затверджена рішенням Старокостянтинівської міської ради від 09 липня 2021 року № 

8/6/VIII;  рішення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 28 липня 2022 року № 248  "Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на 2022 рік".

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

№ з/п

Сприяння впровадження енергоефективних заходів у житловому фонді міста. Ощадливе споживання паливно-енергетичних ресурсів через стимулювання впровадження 

енергозберігаючих заходів. Підвищення комфорту проживання мешканців Старокостянтинівської міської територіальної громади.

11 серпня 2022 року 212/2022-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)



564 000,00

Спеціальний фонд

Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економне використання

№ з/п

2 3

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

0

УсьогоЗагальний фонд

2

затрат

53 4 6 7

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

1 0,00 564 000,00

№ з/п Завдання

3

Стимулювання залучення інвестицій приватних власників для проведення заходів з модернізації багатоповерхівок

4
Створення і запуск інституційного механізму стимулювання довгострокових і сталих джерел комерційного фінансування заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації 

багатоквартирних будинків

5 Зменшення викидів СО2 у атмосферу за рахунок зменшення споживання енергоресурсів

3

Програма відшкодування частини відсоткових ставок та вартості робіт і 

матеріалів, погоджених Фондом енергоефективності об’єднанням 

співвласників багатоквартирних будинків на впровадження заходів з 

енергозбереження «Теплий дім Старокостянтинів» на 2021 – 2024 роки

564 000,00 0,00 564 000,00

Одиниця 

виміру
Показники Спеціальний фонд

1

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

4 5

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2

2
Розвиток механізму стимулювання довгострокових і сталих джерел комерційного фінансування заходів з енергоефективності, реконструкції і

модернізації багатоквартирних будинків

1 Здійснення заходів з енергозбереження

Усього 564 000,00 0,00 564 000,00

УСЬОГО 564 000,00 0,00 564 000,00

1

1 4

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

гривень

5

284 795,02

2

вартість робіт та матеріалів погоджених ДУ "Фонд 

енергоефективності" грн.

Повідомлення про схвалення 

заявки ДУ "Фонд 

енергоефективності"

279 204,98 0,00 279 204,98

1
відшкодування частини відсоткових ставок

грн.
Зведені реєстри ПАТ АБ 

"Укргазбанк"
284 795,02 0,00



М.П.

(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)

Микола МЕЛЬНИЧУК

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

1 кількість договорів шт. 2,00 0,00 2,00

0 продукту

3,00

0 ефективності

2
кількість повідомлень про схвалення заявки ДУ "Фонд 

енергоефективності"
шт. 3,00 0,00

142 397,51

2
середні витрати на повідомлення про схвалення заявки 

ДУ "Фонд енергоефективності"
грн.

Розрахунок
93 068,33 0,00 93 068,33

1 середні витрати по договорах грн. Розрахунок 142 397,51 0,00

100,002
відсоток виконання повідомлень про схвалення заявки 

ДУ "Фонд енергоефективності"
відс.

Розрахунок
100,00 0,00

1 відсоток виконання договірних зобов`язань відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

0 якості


