
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 
районної державної адміністрації
26 грудня 2013 року № 490

і наказ фінансового управління
 районної державної адміністрації
26 грудня 2013 року № 75

Паспорт
бюджетної програми на 2013 рік 

1. _____О3____ _Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області__ 
         (КПКВК МБ)               (найменування головного розпорядника)

2. ___0310000 _ _Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області__
         (КПКВК МБ)               (найменування відповідального виконавця)

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих                       
3. ___0316130 _ _об’єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства __ 

         (КПКВК МБ)               (найменування бюджетної програми)



4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –  1870,427 тис. гривень, у тому числі загального фонду  –

1807,227 тис. гривень та спеціального фонду – 63,200 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,  Бюджетний кодекс України,  Закон України “Про державний бюджет України на 2013 рік”,

наказ  Міністерства  фінансів  України від  09.07.2010 № 679  “Про затвердження Правил  складання  паспортів  бюджетних

програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання

бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм”, наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945,

рішення сесії районної ради “Про районний бюджет на 2013 рік”.  

6. Мета бюджетної програми.

Забезпечення діяльності Чугуївської районної ради з утримання та обслуговування майна, яке належить до спільної

власності територіальних громад сіл, селищ району, здійснення окремих майнових операцій з об’єктами спільної власності

територіальних громад сіл, селищ району відповідно до Положення.

7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№
з/п

Завдання

1 Виконання робіт та послуг, покладених на Установу, щодо здійснення майнових операцій з об’єктами спільної
власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району; утримання та обслуговування майна спільної

власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району (оплата комунальних послуг та послуг
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телефонного зв’язку, опалення будівель, прибирання та охорона будівель та інше).

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань:
                                                                                                                                                                                              (тис. грн.) 

№
з/п

Підпрограма/завдання бюджетної
програми

Півріччя Рік

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об’єднань та інших
підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

1

Виконання робіт та послуг, 
покладених на Установ, щодо 
здійснення майнових операцій з 
об’єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ 
Чугуївського району; утримання та 
обслуговування майна спільної 
власності територіальних громад сіл, 
селищ Чугуївського району (оплата 
комунальних послуг та послуг 
телефонного зв’язку, опалення 
будівель, прибирання та охорона 
будівель та інше).

882,755 29,923 912,678 1559,092 51,723 1610,815

2 Погашення кредиторської 248,135 11,477 259,612 248,135 11,477 259,612
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заборгованості, яка виникла на 
початок року

Усього: 1130,890 41,400 1172,290 1807,227 63,200 1870,427

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
                                                                                                                                                                                                                                        (тис. грн.) 

Назва
державної/ регіональної 

цільової програми

Півріччя Рік

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

РАЗОМ державні/регіональні 
цільові програми

10. Результативні   показники бюджетної програми:

№
з/п

Показники
Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Півріччя Рік

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

І. Виконання робіт та послуг, покладених на Установу, щодо здійснення майнових операцій з об’єктами спільної
власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району; утримання та обслуговування майна

спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району (оплата комунальних послуг та
послуг телефонного зв’язку, опалення будівель, прибирання та охорона будівель та інше) 

1 Показники затрат

4



обсяг видатків тис.грн. розрахунок 1130,89 41,400 1172,29 1807,227 63,200
1870,42

7

2 Показники продукту

кількість заходів од. розрахунок

3 Показники ефективності

середні витрати на 
проведення одного заходу

грн.. розрахунок

4 Показники якості

темп зростання кількості 
задів порівняно з 
попереднім роком

% розрахунок

темп зростання середніх 
витрат на проведення 
одного заходу порівняно з
попереднім роком

% розрахунок

ІІ. Забезпечення збереження ресурсів 

1 Показники затрат

обсяг видатків на оплату 
енергоносіїв та 
комунальних послуг, з 
них:

тис.грн. розрахунок 0 0 36,460 36,460

оплата теплопостачання тис.грн. розрахунок 0 0 0 0

оплата водопостання тис.грн. розрахунок 0 0 0,460 0,460
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оплата електроенергії тис.грн. розрахунок 0 0 0 0

оплата інших 
енергоносіїв

тис.грн. розрахунок 0 0 36,000 36,000

загальна площа 
приміщень

кв.м.
свідоцтво
про право
власності

3031,300
3031,30

0

2 Показники продукту

обсяг споживання 
енергоресурсів, 
натуральні одиниці, в 
тому числі:

теплопостачання Гкал розрахунок 0 0 0 0

водопостачання м³ розрахунок 0 0 0,033 0,033

електроенергії кВт розрахунок 0 0 0 0

3 Показники ефективності

середнє споживання 
комунальних послуг та 
енергоносіїв, в тому 
числі:

теплопостачання, Гкал на 
1 м² опалювальної площі

Гкал розрахунок 0 0 0 0

водопостачання, м³ на 1 
м² загальної площі 

м³ розрахунок 0 0 0 0
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електроенергії, кВт на 1 
м² загальної площі

кВт розрахунок 0 0 0 0

4 Показники якості

Річна економія 
витрачання 
енергоресурсів в 
натуральному виразі (в 
порівнянні з попереднім 
роком):

теплопостання % розрахунок 0 0

водопостачання % розрахунок 0 0

електроенергії % розрахунок 0 0

Обсяг річної економії 
бюджетних коштів, 
отриманої від проведення
заходів, що приводять до 
збереження та економії 
енергоресурсів (води, 
тепла, електроенергії 
тощо) всього 

ІІ Погашення кредиторської заборгованості

1 Показники затрат

обсяги видатків на 
погашення кредиторської 

тис. грн.. звітність
закладів

248,135 11,477 259,612 248,135 11,477 259,612
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заборгованості, яка 
утворилася у 
попередньому році

2 Показники якості

рівень погашення 
кредиторської 
заборгованості

% розрахунок 100 100 100 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)1:
(тис. грн.)

Код
Найменування

джерел
надходжень

Касові видатки станом на

1 січня звітного періоду
План звітного періоду

Прогноз до кінця
реалізації проекту

(програми)
Пояснення, що
характеризують

джерела
фінансування

загаль-
ний

фонд

спеціаль-
ний

фонд
разом

загаль-
ний

фонд

спеціаль-
ний

фонд
разом

загаль-
ний

фонд

спеціаль-
ний

фонд
разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Інвестиційний
проект 
(програма) 1
Надходження 
із бюджету
Інші джерела 
фінансування 
(за видами)

х х х

…
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Код
Найменування

джерел
надходжень

Касові видатки станом на

1 січня звітного періоду
План звітного періоду

Прогноз до кінця
реалізації проекту

(програми)
Пояснення, що
характеризують

джерела
фінансування

загаль-
ний

фонд

спеціаль-
ний

фонд
разом

загаль-
ний

фонд

спеціаль-
ний

фонд
разом

загаль-
ний

фонд

спеціаль-
ний

фонд
разом

Інвестиційний
проект 
(програма) 2
…
УСЬОГО 

1 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів 
(програм).

Голова районної державної 
адміністрації

 
В. В. ЛОБОЙЧЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління 
районної державної адміністрації Т.М. БУРЕЙКО

(підпис) (ініціали та прізвище)
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