
ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ/ розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 
№

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

37405111
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

4900000
(код Програмної

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

4910000
(код Програмної

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

4916016 6016 0620
Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової енергії 26000000000

(код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - ЗО 260 804 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - ЗО 260 804 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми



Конституція України,
Бюджетний кодекс України, 
ст. 83 Житлового кодексу УРСР,
Господарський кодекс України,
Закон України "Про житлово-комунальні послуги", зі змінами та доповненнями,
Наказ Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 №76 та від 10.08.2004 №150,
Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 02.07.1993 № 52"Про затвердження правил оцінки фізичного зносу житлових будинків”,
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки
Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями),
Рішення Київської міської Ради від 22.12.2016 № 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного 
майна у багатоквартирних будинках міста Києва” , із змінами та доповненнями,
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 р ік".
Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.01.2021 № 35 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Шевченківській 
районній в місті Києві державній адміністрації", зі змінами та доповненнями
Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»”.

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

№ з/п Цілі державної політики

1
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані.забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання 
мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання 
мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів (на умовах співфінансування)

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 5

1
Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових 
пунктів (на умовах співфінансування)

ЗО 260 804 ЗО 260 804

Усього ЗО 260 804 ЗО 260 804

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 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця

ВИМІРУ
Д жерело інф ормації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів (на умовах співфінансування)
1 затрат

витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних 
теплових пунктів ГРН. Рішення КМР, Розпорядження КМДА 30 260 804 ЗО 260 804

кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації) од. Звітність установ 32 32

2 продукту



Кількість індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати 
(модернізувати) од. Звітність установ 32 32

3 ефективності
середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального 
теплового пункту ГРН. Розрахунок 945 650 945 650

4 якості

питома вага кількості індивідуальних теплопунктів, які планується 
відремонтувати до кількості індивідуальних теплопунктів, які потребують ремонту В ідс. Розрахунок 100 100

Олег ГАРЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Голова Шевченківської районної в місті 
Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту 
фінансів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління 
Шевченківської районної в місті Києві 
державної адміністрації Сергій ЛОЗКО


