
Україна
Виконавчий комітет Смілянської міської ради Черкаської області

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Н А К А З
23 грудня 2021 року

№68

Про затвердження 
паспорту бюджетної програми 
на 2021 рік

Відповідно до підпункту 6 пункту 5 статті 22 Бюджетного кодексу 
України від 08.07.2010 № 2456-УІ (із змінами), Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 № 1082-ІХ, наказу Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Закону 
України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості 
теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств 
централізованого водопостачання і водовідведення, Постанови Кабінету Міністрів 
України від 15 грудня 2021 року № 1340 «Порядок та умови надання у 2021 році 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення 
заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом 
України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості 
теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств 
централізованого водопостачання і водовідведення, розпорядження Черкаської 
обласної державної адміністрації від 20.12.2021 № 731 «Про розподіл субвенції з 
державного бюджету», рішення виконавчого комітету від 20.12.2021 № 571 «Про 
уточнення бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2021 рік в 
частині міжбюджетних трансфертів», рішення сесії Смілянської міської ради від 
23.12.2020 № 6-36/УІІІ «Про бюджет Смілянської міської територіальної громади 
на 2021 рік» зі змінами, внесеними рішенням сесії від 23.12.2021 №35-64/УІІІ.

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми



V

по КПКВК 3716072 Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, 
послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого 
водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення ( 
з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, 
транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і 
організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого 
питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, 
та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної 
влади чи місцевого самоврядування за рахунок субвенції з державного бюджету;

Начальник
фінансового управління



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

Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

23.12.2021 р .№  68

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 3700000 Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради 02317221
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3710000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради

(код за ЄДРПОУ)

02317221
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, 
послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, 
централізованого водопостачання та водовідведення, постачання 
холодної води та водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися

3716072 6072 0640 та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям 
та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого 
питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню 
такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або 
погоджувалися органами державної влади чи місцевого 
самоврядування за рахунок субвенції з державного бюджету

23573000000

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) 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 -11868290 гривень , у тому числі загального фонду -  0 гривень та спеціального фонду -  11868290 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік", Закон України " Про заходи, спрямовані на врегулювання заборогованості 
теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення", Постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 року 
№ 1340 "Порядок та умови надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно 
із Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і



,^,'кня , розпорядження черкаської ооласної державної адміністрації від zu.iz.zuz і а  і про розподіл суовенци з державного оюджету , рішення виконавчого комітету від
і .2021 № 571 "Про уточнення бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2021 рік в частині міжбюджетних трансфертів"

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

№
з/п Ціль державної політики

1 Відшкодування різниці в тарифах підприємствам паливно-енергитичного комплексу

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п Завдання

1 Відшкодування різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1

Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, 
постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та 
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та 
постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам 
теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі 
послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого 
самоврядування за рахунок субвенції з державного бюджету

0 11 868 290 11 868 290

Усього 0 11 868 290 11 868 290

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 п

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього



2 3 4 5 6 7

1 затрат

Узгоджений обсяг заборгованості з різниці в тарифах грн.

Протокол засідання 
територіальної комісії з 
питань узгодження 
заборгованості з різниці в 
тарифах

0,00 11 868 290,00 11 868 290,00

2 продукту

Обсяг міжбюджетного трансферту грн.
Розпорядження 
Черкаської ОДА,Рішення 
про міський бюджет

0,00 11 868 290,00 11 868 290,00

Кількість укладених договорів про організацію 
взаєморозрахунків од. Договір про організацію 

взаєморозрахунків 0,00 3,00 3,00

Обсяг укладених договорів про організацію взаєморозрахунків гР^о7о кой
„Договір про організацію 
Й^морозрахунків 0,00 11 868 290,00 11 868 290,00

4 якості Іг >*
Відсоток погашення заборгованості з різниці в тарифах до 
узгодженої

V I  -у . 
%\ 1 О гї

0,00 100,00 100,00
не \ ' ? ї

/  -  ш  ^
Заступник начальника фінансового управління

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради 

Начальник фінансового управління

V, /}
Ч .^Л л 2 3  1 7  ^  (підпис)

/0*И

Галина СВАТКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

’ггд гж А
(підпис)

Юлія ЛЮБЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)


