.;

,

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
_____________________ Рожищенська міська рада____________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження__________________________________________________

12.02.2021 рокуИ 38 -рв

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0110000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0116012

6012

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Рожищенська міська рада

04333268

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Рожищенська міська рада

04333268

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0620
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності з виробництва,
транспортування, постачання теплової
_______________ енергії_______________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0356500000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -600 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 600 000,00 гривень та спеціального
фонду гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від
........... 21.05.1997 року №280/97 ВР зі змінами і доповненнями; Закол Укераши "Про державний.і)ю,пжетУкра‘ш и .на,2020 рік";.Наказ Міністерсхва.^
фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 року № 793 зі
змінами; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих
бюджетів" від 26.08.2014 року №836; Закон України "Про соціальний захист населення"; рішення міської ради від 24.12.2020 року №3/17 "Про
бюджет Рожищенської територіальної громади на 2021 рік".
6.
N з/п

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики
Забезпечення споживачів надійними та в повному обсязі послугами, якісними нормативними показниками з подачі теплової енергії в осінньозимовий період.

7.

Мета бюджетної програми
Створення відповідних комфортних умов в дитячих навчальних закладах, закладах
бюджетної сфери та житлових будинках в зимовий період. Послуги повинні відповідати нормативній температурі
в приміщеннях. Реформування теплового господарства, його розвиток та надання послуг за економічно обгрунтованим тарифом.

8.

Завдання бюджетної програми:

N з/п

Завдання
Комплексна модернізація та реконструкція споруд та обладнання теплового господарства. Постійна робота по зменшенню втрат теплоносія.

9.

Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п

Напрями використання бюджетних
коштів

1

А

\ і

Загальний фонд

ґу

Поточний ремонт теплової мережі

450 000,00

Спеціальний фонд

Усього

4

и

'*

450 000,00

2

Ліквідаія аварійних ситуацій на
тепловій мережі

100 000,00

100 000,00

2

Проведення діагностики та
опосвідчення обладнання

50 000,00

50 000,00

Усього

1п

N з/п
1

1

600 000,00

N з/п

600 000,00

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної
програми
2
Програма розвитку системи
теплопостачання Підприємства житлово
комунального господарства
Рожищенського району Волинської
області та комунального підприємства
"Дубищенське житлово-комунальне
господарство" на 2021 рік

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

з.

4

5

600000

Усього

11.

0,00

600000

600000

0

600000

Результативні показники бюджетної програми:

Показник

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1
1

2

2

3

4

5

гривень

Рішення міської
ради, кошторис

450 000,00

450 000,00

Обсяг видатків на повірку приладів
контролю, обліку, автоматики безпеки

гривень

Рішення міської
ради, кошторис

50 000,00

50 000,00

Обсяг видатків на ліквідацію аварійних
ситуацій на тепловій мережі

гривень

Рішення міської
ради, кошторис

100 000,00

100 000,00

затрат
Обсяг видатків на поточний ремонт
теплової мережі

продукту
8

8

2

г*

1

1

одиниць

Внутрішньоуправлінський
облік

1

1

м/п

Внутрішньоуправлінський
облік

15

15

гривень

Розрахунково

29

одиниць

Кількість котлів, які потребують
ремонту

одиниць

Кількість одиниць приладів контролю,
які підлягають повірці

Загальна протяжність електричного
кабеля, яка підлягає заміні

ч

Внутрішньоуправлінський
облік
Внутрішньоуправлінський
облік
Внутрішньоуправлінський
облік

Кількість одиниць запірної арматури,
яка потребує заміни

Кількість котлів, які потребують
експертного обстеження і технічного
діагностування

3

7

6

пог.м

/

ефективності
Вартість витрат по водопостачанню на 1
Г/кал телової енергії
Середня вартість поточного ремонту
однієї запірної арматури

гривень

Розрахунково

6 875

* -■*-

29
і

6 875

Середня вартість повірки одного
приладу контролю, обліку

гривень

Розрахунково

176

176

гривень

Розрахунково

25000

25000

Скорочення кількості зупинок
котлоагрегату і часу ліквідацій аварій

Одиниць

По факту

15

15

Поквартальна локалізація місць поривів
на тепловій мережі

відсоток

Розрахунково

10

10

Середня вартість поточного ремонту
котла з діагностикою
4 якості

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

В.А.Поліщук
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

^

&
(підпис)

І.С.Попова

С/

(ініціали/ініціал, прізвище)

