МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ

Л б . /Л . ЛО'/Э _____

м. Київ

№

n5~6

0 ______________

Про затвердження паспорта
бюджетної програм и на 2019 рік
Відповідно до Закону України від 31 жовтня 2019 року № 265-ІХ «Про
внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України
на 2019 рік», постанови Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2019 року
№ 829 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої
влади» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх
виконання,
затверджених
наказом
Міністерства
фінансів
України
від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм»,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19,
зі змінами),
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік Міністерства
енергетики та захисту довкілля України КПКВК 2401440 «Внесок України до
Енергетичного Співтовариства», що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність паспорт бюджетної програми на
2019 рік Міністерства енергетики та вугільної промисловості України за
КПКВК 1101440 «Внесок України до Енергетичного Співтовариства»,
затверджений наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та захисту довкілля України
(найменування головного розпорядника

коштів державного бюджету)

від

С ІЄ .

М.

__________________ №

S6Q

Паспорт
бюджетної програми на 2019 рік
1.

240
(КПКВКДБ)

2401000
(КПКВКДБ)

Міністерство енергетики та захисту довкілля України
(найменування головного розпорядника)

Апарат Міністерства енергетики та захисту довкілля України
(найменування відповідального виконавця)

2401440

0433

(КПКВК ДБ)

(КФКВК)

Внесок України до Енергетичного Співтовариства
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

6 661,1

тис. гривень.

тис. гривень, у тому числі Із загального фонду та із спеціального фонду -

6 661,1

тис. гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України від 15 грудня 2010 року № 2787-YI "Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства",
постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 року № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій,
членом яких є Україна",

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

ЦІль державної політики
Інтеграція вітчизняного енергетичного ринку до об'єднаного ринку країн Європейського Союзу

7.

Мета бюджетної програми:

8.

Завдання бюджетної програми:

Забезпечення представництва України в Енергетичному Співтоваристві

№ з/п
1
9.

Завдання
Своєчасне та у повному обсязі виконання зобов'язань зі сплати внеску України до бюджету Енергетичного Співтовариства

Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень

№
з/п
1

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

6 661,1
б 661,10

Сплата внеску України до бюджету Енергетичного Співтовариства для забезпечення представництва України

Всього
10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Разом

6 661,1
6 661,10
тис. гривень

Код державної
цільової
програми

Назва державної цільової програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Спеціальний
фонд

Разом

11 Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п.

Показники

1 затрат
\ Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Україною, що потребує
сплати членських внесків

2 якості

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

од.

Закон України від
15 грудня 2010 року
№ 2787-VI "Про
ратифікацію
Протоколу про
приєднання України
до Договору про
заснування
Енергетичного
Співтовариства"

Загальний фонд

1,0

1,0

1 Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед Енергетичним
Співтовариством зі сплати членських внесків

відс.

Процедурний акт
Ради Міністрів
Енергетичного
Співтовариства від
27 грудня 2017 року
щодо прийняття
бюджету
Енергетичного
Співтовариства на
2018-2019 роки та
щодо внесків Сторін
до вказаного
бюджету.

100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

М Л . Томахін

В.о. державного секретаря

ініціалн/Ініціал, прізвище

Погоджено:
Міністерство фінансів України

В .0 Ui и^рдісов
ініціали/ініціал, прізвище

2

У

грудня

ZQ'IB

(Дата погодження)

М.П

p .

