
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства 

фінансів України 

26.08.2014  № 836 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ  від « 11»  січня 2017р. № 2 

Управління містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

 

наказ від « 11»  січня 2017р. № 2 

Фінансове управління Кіровоградської міської ради 
(найменування місцевого фінансового органу) 
  

   

ПАСПОРТ 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017рік  

 

1. 4800000        Управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради  
               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)  

2. 4810000        Управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради 
               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)  

3. 4816430                   0443           Розробка схем та проектних рішень масового застосування 
                 (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)  

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1524,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 

тис. гривень та спеціального фонду – 1524,7 тис. гривень.  

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України ст.144, ЗУ «Про регулювання містобудівної 

 діяльності» ст.22, Постанова КМУ від 25.05.2011р № 599 «Про містобудівний кадастр», ЗУ «Про місцеве  самовря-

 дування в Україні» ст. 28, рішення КМР від 20.12.2016р. № 709 «Про міський бюджет на 2017 рік», наказ  МФУ від 

 26.08.14р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання 

 місцевих бюджетів», наказ МФУ від 27.07.11р № 945 « Про затвердження примірного переліку результативних 

 показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при  визначенні обсягу 

 міжбюджетних трансфертів» у редакції наказу МФУ від 10.09.15р. № 765 рішення КМР від 28.11.11р. № 473               

 (зі змінами) «Комплексна програма внесення змін до генерального плану м. Кіровограда», рішення  КМР від 

 20.12.2016р «Програма створення та розвитку містобудівного кадастру у складі містобудування  та архітектури».    



6. Мета бюджетної програми:  Забезпечення розвитку інфраструктури території. 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми 

 

№ з/п КПКВК  КФКВК Назва підпрограми 

    

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань 

                                                               (тис. грн)  

№ 

з/п 
КПКВК КФКВК 

Підпрограма/завдання  

бюджетної програми 2 

Загальний 

фонд 
Спеціальний фонд Разом 

1 2 3 4 5 6 7 

   Підпрограма    

1 
4816430 0443 Розробка детального плану 

мікрорайонів міста 

 540,0 540,0 

2 
4816430 0443 Доповнення цифрової топографічної 

зйомки міста М1:500 

 984,7 984,7 

   Усього  1524,7 1524,7 

       

 

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 

Комплексна програма внесення змін до генерального плану міста Кіровограда( 

коригування генерального плану міста Кіровограда),розроблення 

картографічних матеріалів масштабу 1:5000 в цифровій і графічній формі, 

плану зонування території міста Кіровограда та детального плану території 

міста Кіровограда(першочерговість розроблення плану червоних ліній 

магістральних вулиць міста Кіровоград та планування транспортних вузлів з 

розв’язкою руху в двох рівнях, визначення архітектурно-планувальних рішень) 

4816430  540,0 540,0 

 Програма створення та розвитку містобудівного кадастру у складі управління 

містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради 

4816430  984,7 984,7 

Усього   1524,7 1524,7 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань 



 

№ 

з/п 
КПКВК Назва показника 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації Значення показника 

1 2 3 4 5 6 

 4816430  Розробка детального плану мікрорайонів міста    

1 Показники затрат 

 4816430 Вартість проектно - кошторисної документації тис.грн. договір 540,0 

2 Показники продукту 

 4816430 Загальна площа на якій здійснюється планування території га Технічне завдання 144 

3 Показники ефективності 

 4816430 Середня вартість робіт у поточному році тис.грн. розрахунок 3,75 

4 Показники якості  х  

 4816430 Рівень готовності проектно-кошторисної документації % розрахунок 100 

      

 
4816430 

Доповнення цифрової топографічної зйомки міста 

М1:500 

   

1 Показники затрат    

 4816430 Вартість послуг з оновлення топографічної зйомки тис.грн. договір 984,7 

2 Показники продукту    

 4816430 Загальна площа території міста га Технічне завдання 1982 

3 Показники ефективності    

 4816430 Середня вартість робіт у поточному році тис.грн. розрахунок 496,8 

4 Показники якості  х  

 
4816430 

Дотримання законодавчих і нормативних активів у сфері 

містобудування 

% розрахунок 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2 



(тис. грн) 

Код 
Найменування джерел 

надходжень 
КПКВК 

Касові видатки станом на  

01 січня звітного періоду 
План видатків звітного періоду 

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3  

2017р. 

 
Прогноз видатків до кінця 

реалізації інвестиційного проекту3 

2018р. 

Пояснення, 

що 
характеризу

ють джерела 

фінансував-
ня 

загал

ьний 
фонд 

спеціа

льний 
фонд 

разом 

Загаль

-ний 
фонд 

спеціаль

ний 
фонд 

разом 
загальни

й фонд 

спеціаль

ний 
фонд 

разом 

 

загальни
й фонд 

спеціаль

ний 
фонд 

 

разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    13 

  Інвестиційний проект 1               

  Комплексна програма внесення 

змін до генерального плану 
міста Кіровограда( 

коригування генерального 

плану міста 
Кіровограда),розроблення 

картографічних матеріалів 

масштабу 1:5000 в цифровій і 

графічній формі, плану 

зонування території міста 

Кіровограда та детального 
плану території міста 

Кіровограда(першочерговість 

розроблення плану червоних 
ліній магістральних вулиць 

міста Кіровоград та 

планування транспортних 
вузлів з розв’язкою руху в двох 

рівнях, визначення 

архітектурно-планувальних 
рішень) 

4816430               

 Надходження із бюджету               

 

 
208400 

Кошти,що передаються із 

загального фонду до бюджету 
розвитку(спеціального фонду) 

 

 
  

    40,0 40,0  450,0 450,0 

   Кошти 

бюджету 
розвитку 

24170000 Надходження коштів від 

пайової участі у розвиток 

інфраструктури населеного 
пункту. 

 

    500,0 500,0    

   
Кошти 

бюджету 

розвитку 

 Інші джерела фінансування (за 

видами) 

 
х   х   х   

   
 

 Інвестиційний проект 2               

  Програма створення та 
розвитку містобудівного 

кадастру у складі управління 

містобудування та архітектури 
Кіровоградської міської ради 

4816430              

 Надходження із бюджету               

208400 Кошти,що передаються із 

загального фонду до бюджету 

розвитку(спеціального фонду) 

     984,7 984,7     1142,6 1142,6 Кошти 

бюджету 

розвитку 

 Усього      1524,7 1524,7  450,0 450,0  1142,6 1142,6  

 

 

 



 

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). 

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

 

Начальник управління –  

головний архітектор міста                                            __________               Мездрін В.М. 
                                                                                                                              (підпис)                          (ініціали та прізвище) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник фінансового управління                            __________                Бочкова Л.Т. 
                                                                                                                                     (підпис)                         (ініціали та прізвище)             


