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Про затвердiкення паспортiв
бlоджетних прогl)а]rt на 20l7 piK

Вiдповiдно до наказу MiHicTepcTBa cPiHarrciB YKpaTHlI uПро l1.lcпopT}l
бюджетних програм) вtд 29.|2.2002 року Ns 1098, iз зплiнами, внесеними згiдно з
Наказами MiHicTepcTBa фiнансiв вiд 14. 12.20 l 5 року Nl 1 1 З0 заресстрованого в
MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни вiд 21.01.200З року за Л!] 4717368 iз змiнап,tи, внесен1lми
згiдно з HaK.rзoNl MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 26.08.2014 року N ti36 <Гlро
деякi питання запровадження програмно-цiльового методу ск,цадilнllя та BrlKoHallHrI
мiсцевих бюдrкетiв> заресстрованого в MiHicTepcTBi tостицii Украiни вiд l0.09.20l4
за Ns 1103/25880. рiшення Киiвськоi мiськоi рали вiл 12.12.20lб No 554/l558 <Про
бюджет MicTa Киева на 201.7 piK> (зi змiнами), розпоряд)Itення виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoT лерлtавноi алпriнiстрацiТ) вiд 27.|2,20t,1
N9 l690 <Про розполiл трансфертiв iз державного бк,,l;t<етуl,

НАКАЗУ€Мо:
1. Затверлити у новiй редакцii паспорти бrод;кетних програ\I головIlого

розпорядника flепартаменту житлово-коN,tуrtальноi iнфраструктури виliонавчого
органу КиiвськоТ bticbKoi рали (КиiвськоТ мiськоi дерrItаtвноi алшr iгricтpauiT)

кпкв На l-rпreHy Bit ll lI я прOгрlrirrtl
Погашення рiзничi мiж факти.tною BapTicTto тепловоi енергii, послуг з

центрмiзованого опалення. постачання гарячоТ Bolll. цен tра.,li t.lв:tн.lг.;
водолостачf,ння та водовiдведення, lloc гачllння холоLноТ води l il
водовiдведення (з використанняпл внутрiшI{ьобудIlIIliовlrх систеrI). щсl
вироблялися, транспортуваJIися та постаltаJIися населеннIо та/або iпшилr
пiдприсмствам теплопостачання, централ iзо вано I,o питного
водопостачання та водовiдведення. якi Ha_tatol ь Hacc.leнIlIo Tatli пос.r1 ги. la
тарифапrлt, що затверджувапися таlабо погоjl)liув&п l lся opl allIа\lи ]lc,pliilBl{oi
владI] tt1.1 NIlсцевого самов яд l]ilнitя

7]епартап,rент rltитлово-комунапьноТ
iнфраструктури виконавчого органу
ltll[BcbKoi мiськоi

,,{епар,r arteHT (liHaпlciB BtIKol iil l,,.lo]-!)

оргаrrу I(иiвсыtоТ ltiсыtоi ради
( lirtiBcbrtoi rtiсыtоi де ;lcttB ttoj
lr,цr,rir I iс,r,рацii)
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начальник управлiння бюджетного планування,
iнвестицiйноi дiяльностi та реалiзачii проектiв

Завiлувач юридичного вiддiлу

Надiслано:
до справи наказlв
Копii:
ло вiлдiлу бюджетного планування та

роботи з пiдвiдомчими пiдприемствами

В и кона вець:
Начальник вiддiлу бюджетного планування
r а роботи з пiдвiдоrrl.tими п iдприспtствапt l t

управлiння бюджетного планування,
iнвестицiйноi дiяльностi та реалiзачii проектiв
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ЗАТВЕРДЖЁНО

Наказ М]нiсrерсrвэ фiнаясiв Укр.lни 26 серпня 201а роry М8Зб

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаtйенту хитлово-комунальноi
iнфраструктури виконавчого органу Киiвськоi Micbкoi

ради,(Киiвсько-l MicbKo державно'i адмiнiстрацii)
Ns 1, вiд _
наказ
Наказ Департаменту фiнансiв виконавчого optaHy
Киiв( bKoi Micbboi ради (Ки-lвсыоi MicbKo'i державноi
адмjнiстрацiТ) вiд "_ " : 2о1 ,,р.
N9

пАспорт
бюdжеmноТ проерамч мiсцевоzо бюOжеmу на 2017 piK

1, 4100000 Департамент житлово-комунзльно'i iнфра струкryри виконавчоrо орrану Кй'aвсько-l мiськоi ради (КММ)
(кпквк мБ) (найменування головного розпорядника)

Департамент х{итлово_комунальноi iнфраструкryри виконавчоrо органу Киiвськоi MicbKoi ради (КМДА)2_ 4110000
(кпквк мБ) (найменування в]дповiдального виконавця)

Поrаш€ння рiзницi мiж фактичною вартiстю теплово] eнeprii, послуг з централiзованого опалення, постачання гарячо| воАи,
централiзованоrо водопостачання та водовiдведення, постачання холодноi води та водовiдведення (з використанням
внутрiчlньобудинкових систем). що вироблялися, транспорryв населенню таlабо iнl!им пiдпри€мстваМ
теплопостачання, ц€нтралiзованоrо питного водопостачання та водовiдведення, якi надають населенню TaKi послуrи, та
тарифами, що затверджувалися та/або поrофкувалися орrанами державноi sлади чи мiсцевоrо самоврядуванняз. 41,16150 0640

(кпквк fulь) (кФквк) r

Обсяг бюджетяих лризначень/6юджеrних асиrнувань _

5. Пiдстави для sиконання бюджетноi програми

6. Мета бюджетноl проrрами

( найменування бюджетноi програми)

745 252,000 тис.rривень, у тому числi заrальноrо фонду - 9З 576,000 тис.rривень та спецiального фонду _ 651 676,000 тис.гривень

трансферт'в iз державного бюд)<ету)

Забезп.]чевня належlrоi та безпереб йноi роЬоти коt унальних пlдприсмсrs iз надання послуг населеннк)

l



7. Пiдлроrрами, спрямованi на досягнсння мети, визначаноi паспортом бюдrетво| проrрами
кпк вк к

8.Обся.и фiнансування бюджетноi проrрами у розрiзi пiдпроfрам та завдань

кпквк кФквк Пiдпроrрама/завдэння бюджетноi проrрами спецiальяии фонд

1 2 3 4 6 7

1
41 16150 0640

Поrашення заборaованостi з рlзницi в тарифах на теплову енерriю. що вироблялася,
транспортувалася та постачалася населенню (субаенцiя з державного бюдкеry)

,- 641754,448 641754,448

2

4116150 06]0

Погашення заборrованостiз рiзницi в тарифах на послуrи з цеятралiзованого водопостачання та
водовИsедення, що вироблялися, транспорryвалися та постачалися населенню (субвенцiя з

державноrо бюркету)
9з576,000 9921.552 10з497,552

\.t 9з 576.000 \,4- 651 676.000 ., 745 252,000

9.Пер€лiк регiональниt цiльових проrрам, яl(i виконуються у складiбФджетноi програми (тис,rрн)
назва

р€riовальноi цiльовоi програми та пiдпроrрами кпквк

1 2 3 5

N9з/п кпквк показнйки Одиниця
вимiру Джерело iнформацii значення показника

-1 2 5 63

1 Поrашення заборrованостi з рiзницi в тарифах на теплову енерriю, що вироблялася, транспорryвалася та постачалася населенню (субвенqiя з державноrо бюджеry)

1 4116150 рiчlення КМР, постанова КМУ
розпорядження кмДА 4 6417м,44авитрати на погаtUення заборrованосIi з рiзницi в тарифэх на теплову енергiю (обсяг субвенцii з деркавноrо

бюджету)

] 41]6150 з,000кiль(iсть теплопосlачальних пiдприсмств, яким плану€ться погасити рiзницю в тарифах на теплову енерriю
(зз рахунох хоштiв субвенцii з дер)€вного бюджеry)

21з918,149,1] 16150 середlrьорiчна сума витрат на по(а(]]ення зэборrованостj з рiзницa в тарифах на теплову енерriю на 1

1 4 ] 1615о

4] ]6]50

4] 16] 50

]00 00о

]

пи]ома aala погашонноi суми заборlOваносli з рiзницi в Iарифах на теллову снсрliю до запланованих ви]раl
литома вага кiльl(остiтеплопостачапьних пцпри€мств. яким погашено заборгован|сть з рiзницiв тарифах на
теплову енергiю до кiлькостi теплопосlачаllьниr пiдлри€мств, яким rаплановаво поrашення цi€a
заборfованостi
дина}riха обсяry аитрат нз поrашсння заборгомностi з рiзницiв тарифах на теплову енерпю до
лопер€дньоrо перiоду

2

]

4]1(;]50 рiu]ення КМР, постанова КМУ,
розпоряФкення К[,4М

il ,10з4s7.552

].1)I]L]

10з497,552

'0.Результативнi 
локаtrники 6.оджетноi лрограми

витрати lrа поrач,ення заборгованостi з рiзниц в тарифах нз послуги з цен]ралlзованого водопостачання та
еllцii з державного бюджету)

100.000

з

Поrаш€ння заборrованостi з рiзпицj в тарифах на послуrи з централiзованого водопостачання та водовiдвсдення, що вироблялися, тракспорryвэлиaя та постачалися населенню
(субвенцiя з д€ржавноrо бюджеry)

кlлькlсть водоllостачальних пiдгlри.l\4ств яким планусlься поrасити рiзницю в тарифзх на послуrи з
це Hтparl зо ваного водопосlачання la Еодовцведення (за рах {Ou]TiB субвенцii з лержавн,]lо бюджеrу)

.11]t],]Ij()

середньорiчнэ сума битрат на погашення забор.овавостi з рiзницi Е rарифах на послуги з централlзованого
водопостачання та аодовiдведенвя на 1 пцприемство

] спечlальни* 4онл
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