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І Іро затвердження змін до 
паспорта бюджетної  програми 
місцевого бюджету на 201 9 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р( 
Xі1 836 “ Про деякі питання запровадження програмно-цільового мете 
складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та згідно з рішені 
Чернігівської міської ради від 29.1 1.2018 № 36/УІІ-33 “Про міський бюджет 
2019 рік” зі змінами і доповненнями ( 4 2 / VI1-15).

Внести зміни та затвердити у новій редакції паспорт бюджет 
програми місцевого бюджету па 2019 рік:

1ІАКАЗУЮ:

КГІКВКМБ На йме ну ванн я програми
2717640 “Заходи з енергозбереження”

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В. о. начальника управління економічного 
розвитку міста міської ради В. ЯРВЩЕПКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М іністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу М іністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 
Управління економічного розвитку міста 
Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.06.2019 № 06-р

Пасїіорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

2 .

2700000
(код)

2710000
(код)

2717640
(код)

0470
(КФКВК)

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

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

Заходи з енергозбереження
(найменування бю джетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 20 000 гривень, у тому числі загального фонду - 
20 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної  програми

1) Конституція України (зі змінами).
) Бюджетний кодекс України (зі змінами).
) Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" (зі змінами).
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4) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами та доповненнями).
5) Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 № 36/УІІ-33 "Про міський бюджет на 2019 рік" ( зі змінами та доповненнями 

від 30.05.2019 №42/УІІ-15).
6) Закон України "Про енергозбереження", Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 року, Державна стратегія 

регіонального розвитку на період до 2020 року, План дій сталого енергетичного розвитку м. Чернігова на 2015-2023 роки.
7) Рішення Чернігівської міської ради від 26.01.2017 № 15/УІІ-3 "Про програму підвищення енергоефективності в бюджетних установах 

м. Чернігова на 2017-2027 роки" (зі змінами).
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики
• '*&•

1 Зменшення обсягів використання паливно-енергетичних ресурсів, забезпечення зацікавленості підприємств, організацій та 
громадян в енергозбереженні, впровадженні енергозберігаючих технологій.

7. Мета бюджетної  програми:

Скорочення споживання енергетичних ресурсів та видатків місцевого бюджету на їх оплату, підвищення 
енергоефективності бюджетних установ м. Чернігова.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 Створення сприятливих умов та привернення уваги населення міста до питань енергоощадності та впровадження 
енергоефективних заходів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 4 5



з

1 Привернення уваги населення міста до питань 
енергоощадності та впровадження енергоефективних 
заходів.

20 000 0 20 000

Усього 20 000 0 20 000

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

гривень

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 О 4 5

1 Програма підвищення енергоефективності в 
бюджетних установах м. Чернігова на 2017-2027 
роки, затверджена рішенням Чернігівської 
міської ради від 26.01.2017 р. № 15/УІІ-З (зі 
змінами)

20 000 0 20 000

Усього 20 000 0 20 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний
фонд

Усього

1 2 о 4 5 6 7
І Створення сприятливих умов та 

привернення уваги населення 
міста до питань енергоощадності 
та впровадження 
енергоефективних заходів
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1 затрат
Обсяг видатків на виконання заходів 
міської програми підвищення 
енергоефективності в бюджетних 
установах

грн Кошторис 
на 2019 рік

20 000 0 20 000

2 продукту
Кількість заходів у рамках реалізації 
міської програми підвищення 
енергоефективності

од. План заходів 1 1

•3 ефективності
Середні витрати на проведення одного 
заходу

грн Розрахунок 20 000 0 20 000

4 якості
Кількість населення, охопленого 
заходом від загальної кількості 
населення

% Розрахунок
*

15 15

В. ЯРЕЩЕНКО 
(ініціали/ініціал, прізвище)

О. ЛИСЕНКО 
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління-начальник 
відділу економіки підприємств комунальної 
власності та цінової політики управління 
економічного розвитку міста Чернігівської 
міської ради

Начальник фінансового управління 
Черннщу^ької міської ради

' . 0


