
г Житомирської області ї.................

Погашення кредиторської 
заборгованості по технічному 
переоснащенню котельні з 
переведенням на 
альтернативні види палива в 
смт. Г оловйно 
Черняхівського району

0,0 730,0 730,0

Фінансова підтримка 
населення, ОСББ, ЖБК на 
впровадження
енергоефективних заходів у 
житлових будинках шляхом 
здешевлення кредитних 
ресурсів за рахунок 
обласного бюджету

2424,314 о о 2424,314

Усього 2924.314 980,0 3904,314

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)
Назва регіональної цільової 

програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5

Програма економічного і 
соціального розвитку Житомирської 
області на 2017 рік

4718600 500,000 250,000 750,000

Програма стимулювання населення, 
ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо 
ефективного використання 
енергетичних ресурсів та 
енергозбереження на 2015-2018 роки

4718600 2424,314 0,000 2424,314

Усього - 2924,314 250,000 3174,314

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N
з/п КПКВК Назва показника Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Значення
показника

1 2 3 4 5 6

4718600
:

Витрати на створення та 
підтримку геопорталу 
містобудівного кадастру 
Житомирської області

1
| ...... . ” .......... ‘1
затрат



:! Обсяг видатків на програмне 
забезпечення

Тис. грн. Річний план 
закупівель

242,0

Обсяг видатків на послуги з 
розробки та підтримки 
геопорталу

Тис. грн. Річний план 
закупівель

258,0

Обсяг видатків на закупівлю 
комп’ютерної техніки

Тис. грн. Річний план 
закупівель

250,0

2 продукту і

Кількість програм, які необхідно 
придбати

Од. Річний план 
закупівель

1

Кількість послуг по розробці та 
підтримці геопорталу

Од. Річний план 
закупівель

7

Кількість одиниць комп’ютерної 
та оргтехніки, що необхідно 
придбати

Од. Річний план 
закупівель

7

3 ефективності

витрати на 1 програму Тис. грн. розрахунок 242,0

середні витрати на 1 послугу Тис. грн. розрахунок 36,8

середні витрати на одиницю 
комп’ютерної та оргтехніки

Тис.грн. розрахунок 35,7

4 якості

Рівень готовності 
функціонування геопорталу 
Житомирської області

% розрахунок 100

4716800 Погашення кредиторської 
заборгованості по технічному 
переоснащенню котельні з 
переведенням на 
альтернативні види палива в 
смт. Головино Черняхівського 
району

1 затрат
■ ;

Обсяг видатків на погашення 
кредиторської заборгованості

Тис. грн. Рішення сесії 730,0

2 продукту

Кількість кредиторів, чиї вимоги 
будуть задоволені

Од. Рішення сесії 1

3 ефективності

Середні витрати на одного 
кредитора

Тис.грн. розрахунок 730,0

4 якості



Відсоток погашення 
кредиторської заборгованості 
перед кредитором

% розрахунок 63,4 ^

4718600 Фінансова підтримка 
населення, ОСББ, ЖБК на 
впровадження 
енергоефективних заходів у 
житлових будинках шляхом 
здешевлення кредитних 
ресурсів за рахунок обласного 
бюджету

-

1 затрат

Обсяг коштів, що передбачається 
відшкодувати позичальникам на 
обладнання та матеріали на 
впровадження енергоефективних 
заходів

Тис.грн. Рішення 
обласної ради 
від 02.11.2017 

№ 785

2424,314

2 продукту - {Нір ; ;Рїр.

Кількість позичальників 
(фізичних осіб, ОСББ, ЖБК), 
яким планується здійснити 
відшкодування коштів на 
обладнання та матеріали на 
впровадження енергоефективних 
заходів

Од. Орієнтовний
розрахунок

996

3 ефективності

Середній розмір витрат на 
одного позичальника

Тис.грн. Розрахунок 2,434

4 якості
...

і

Рівень задоволених звернень про 
відшкодування коштів на 
обладнання та матеріали на 
впровадження енергоефективних 
заходів

% Розрахунок 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

(тис. гри)

Код
Найменування кпквк

Касові видатки станом на 01 
січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця 

реалізації інвестиційного проекту3
Пояснення, 

що 
характери

зують 
джерела 
фінансу- | 

вання

джерел надходжень

загальний
фонд

спеціаль
ний

фонд
разом загальний

фонд

спеціаль
ний

фонд

;
і

разом загальний
фонд

спеціаль
ний

фонд і
разом

1



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

| |  Ц |
Усього ] [ 1 1 ' 1

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна 
програма не поділяється на підпрограми.

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

з Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту містобудування, 
архітектури, будівництва та житлово-комунальног 
господарства Житомирської облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів 
Житомирської облдержадміністрації

Р.О. Щебетов 
(ініціали та прізвище)

В.В.Турський 
(ініціали та прізвище)


