
1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради 

міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 215 000,00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 0,00

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

7. Мета бюджетної програми

Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

41844390

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

215 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

 31 січня 2020 року № 02-О

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1 Створення ситсеми стимулювання підвищення рівня енергоефективності

2700000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

11201100000

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерсва фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі 

питання запровадження програмноцільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністертва фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 "Про 

затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі 

змінами), рішення Кіровоградської міської ради від 10.06.2016 року № 309 "Про затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку м.Кіроворада до 2020 року" (зі змінами), 

рішення Кіровоградської міської ради  від 18.12.2013 р.№ 2639 "Про приєднання до Європейської ініціативи "Угоди мерів", Положення про департамент зпитань екомічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького, затвердженого рішенням міської ради міста Кропивницького 21 грудня 2017 року № 1378, рішення виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від 24.09.2019 № 549 "Про затвердження Положення про систему енергетичного менеджменту в бюджетній сфері м. Кропивницького", рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 18.12.2019 року № 3046 "Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік".

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

№ з/п

2710000
Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького
41844390

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

2717640 7640 0470 Заходи з енергозбереження
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)



М.П.

№ з/п

2 3

(підпис)

(Дата погодження)

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

(Назва місцевого фінансового органу)

31 січня 2020 року

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

215 000,00

0

В.о. директора департаменту - начальника управління економіки Т.ЛОМОВА

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

4

Л.БОЧКОВА

7

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

2
затрат

53

Показники Загальний фонд Спеціальний фондДжерело інформації
Одиниця 

виміру

1 54

Начальник фінансового управління

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

1 0,00 29 000,00

5

1

1

Здійснення заходів з енергозбереження

№ з/п

9. Напрями використання бюджетних коштів

29 000,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

Оплата послуг програмного продукту "Ергоплан"

4

Усього

1 План дій сталого енергетичного розвитку м. Кропивницького на період до 2020 року

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п

6

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

0,00 215 000,00

2
Розробка програми "План дій сталого енергетичного розвитку міста Кропивницького на 

період до 2030 року"
186 000,00 0,00 186 000,00

0,00 29 000,00

215 000,00 0,00 215 000,00

Усього 215 000,00 0,00

УСЬОГО 215 000,00

0

Обсяг видатків на розробку програми "План дій сталого 

енергетичного розвитку міста Кропивницького на період до 2030 

року"

грн.

Розрахунок до кошторису

186 000,00 0,00 186 000,00

0
Обсяг видатків на оплату послуг програмного продукту 

"Енергоплан"
грн.

Розрахунок до кошторису
29 000,00

0
Кількість лічильників показники яких розробляються за допомогою 

програми" Енергоплан"
од.

Програма "Енергоплан"
521,00 0,00 521,00

0 продукту

1,00

0 ефективності

0
Розробка програми "План дій сталого енергетичного розвитку міста 

Кропивницького на період до 2030 року"
од.

Угода Мерів
1,00 0,00

55,66

0

Середні витрати на розробку програми "План дій сталого 

енергетичного розвитку міста Кропивницького на період до 2030 

року"

грн.

Розрахунок

186 000,00 0,00 186 000,00

0
Середні затрати на облік показників одного лічильника

грн.
Розрахунок, програма 

"Енергоплан"
55,66 0,00

0 Рівень забезпечення виконання заходів відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

0 якості


