
1 . 7300000
(КПКВК МБ)

2. 7310000
(КПКВК МБ)

3. 7318600

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

Наказ управління економічного розвитку міста 
Чернігівської міської ради

ІЗ.Р ІШ Ь » £'-р____________
Наказ фінансового управління Чернігіської 
міської ради

Ц СМ£11 ш № _____________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік 

Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

0133 Інші видатки

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 420,000 Т И С . ГРИВеНЬ, у тому числі загального фонду - 420,000 Т И С . Г Р И В в Н Ь  

та спеціального фонду - 0,000 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон № 254/96 від 28.06.1996 року);
Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік";
Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2016 № 13/УІІ-23 "Про міський бюджет на 2017 рік" зі змінами і доповненнями (від 29.12.2016 № 14/УІІ-21; від 28.02.2017 № 16/УІІ-20) 
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

6. Мета бю джетної програми

Скорочення споживання енергетичних ресурсів, відповідно і видатків міського бюджету на їх оплату, шляхом підвищення енергоефективності бюджетних установ м. Чернігова

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
|КПКВК |КФКВК | Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у разі підпрограм та завдань__________________________________________________ (тис.грн)

кпквк КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд
спеціальний

фонд
Разом

1 і 3 4 5 6 '  ....7
Завдання:

1

7318600 0133

Скорочення споживання енергетичних ресурсів у натуральних та вартісних 
показниках бюджетними установами, що фінансуються з бюджету міста 
Чернігова, шляхом впровадження енергоефективних заходів

420,000 0,000 420,000



9. Перелік регіональних цільвих програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

КПКВК загальний фонд
спеціальний

фонд
Разом

1 2 3 4 5
І Ірограма підвищення енергоефективності 
на 2017 -  2027 роки

в оюджетних установах м. Чернігова

7318600
420,000 0,000 420,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ КПКВК Показники
Одниця
виміру

Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 ё

7318600
Скорочення споживання енергетичних ресурсів, відповідно і видатків міського бюджету на їх оплату, шляхом підвищення енергоефективності бюджетних установ 
м.Чернігова

1 затрат
Обсяг видатків на виконання заходів міської програми підвищення енергоефективності в бюджетних 
установах м Чернігова тис.грн Кошторис 420,000

2 продукту
Купівля обладнання для технічного обстеження будівель та верифікації результатів виконання проектів та 
енергоощадних заходів

од. План заходів 3

Привернення уваги до питань енергоощадності (Дні енергії) од. План заходів 1

3 ефективності

Середні витрати на придбання одиниці обладнання тис. грн Кошторис 123,300

Середні витрати на проведення заходу Дні енергії тис. грн Кошторис 50,000

4 Я К О С Т І

Відсоток придбаного обладнання та проведених заходів % Внутрішній звіт 100

1.1 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)
(тис.грн)

КПКВК

Касові видатки станом на 
1 число звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту Пояснення, що характеризують

загальний
фонд

спеціальний
фонд

Разом
загальн

ий
фонд

спеціал
ьний
фонд

Разом
загальн  
ий фонд

спеціальний
фонд

Раз
ом

джерела ф інансування

1 ' *  ---------  2 --------
—

4 5 6 7 8 9 10 11 12 ТІ

Заступник начальника управління економіч 
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління 
Чернігівської міської ради

Х ч ^ Г  у . .*тЫо >>

(ініціали та прізвище)


