
№ з/п

1

№ з/п

1

гривень

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальн

ий фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальн

ий фонд
усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Усього

Завдання

Ціль державної політики

Створення системи стимулювання підвищення рівня енергоефективності

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

Здійснення заходіви з енергозбереження

6. Завдання бюджетної програми

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми

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

(найменування головного розпорядника)

(найменування відповідального виконавця)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів 

України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства 

фінансів України від 29 грудня 

2018 року № 1209)

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

ЗВІТ

1      2700000          (код)

Касові видатки (надані кредити з 

бюджету)
Відхилення

2      2710000          (код)

3      2717640          (код)     0470    

(КФКВК)

№ з/п
Напрями використання 

бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Заходи з енергозбереження

(найменування бюджетної програми)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою



1
Придбання програмного 

продукту Енергоплан
24 000 0 24 000 24 000 0 24 000 0 0 0

2

Розробка програми "План дій 

сталого енергетичного 

розвитку та клімату міста 

Кропивницького на період до 

2030 року"

186 000 0 186 000 0 0 0 186 000 0 186 000

Усього 210 000 0 210 000 24 000 0 24 000 186 000 0 186 000

гривень

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальн

ий фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальн

ий фонд
усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

План дій сталого 

енергетичного розвитку 

м.Кіровограда до 2020 року

210 000 0 210 000 24 000 0 24 000 186 000 0 186 000

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього загальний фонд

спеціаль

ний 

фонд

усього

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

1 затрат

№ з/п
Найменування місцевої/ 

регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Касові видатки (надані кредити з 

бюджету)
Відхилення

Фактичні результативні показники, 

досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру

Джерело 

інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, 

затверджених у паспорті бюджетної програми: ТОВ "Торговий дім "Енергетичні інновації" розпочато розробку проєкту План дій сталого енергетичного 

розвитку та клімату міста Кропивницького на період до 2030 року з серпня 2019 року.  У зв'язку з великим об'ємом робіт, до кінця 2019 року виконано 

лише 50% проєкту. Тому розрахунок з виконавцем за частково виконану роботу не передбачено.  Фінансування у розмірі 186 000 грн за розробку 

проєкту План дій сталого енергетичного розвитку та клімату міста Кропивницького на період до 2030 року передбачено в бюджеті міста 

Кропивницького на 2020 рік. 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми



Обсяг видатків на придбання 

програмного продукту 

"Енергоплан"

грн

Розрахунок 

до 

кошторису

24 000 0 24 000 24 000 0 24 000 0 0 0

Обсяг видатків на розробку 

програми "План дій сталого 

енергетичного розвитку міста 

Кропивницького на період до 

2030 року"

грн

Розрахунок 

до 

кошторису

186 000 0 186 000 0 0 0 186 000 0 186 000

2 продукту

Кількість лічильників, показники 

ких обробляються за допомогою 

програми "Енергоплан"

од.

Програма 

"Енергопла

н"

516 0 516 521 0 521 -5 0 -5

Розробка програми "План дій 

сталого енергетичного розвитку 

та клімату міста Кропивницького 

на період до 2030 року"

од. Угода Мерів 1 0 1 0 0 0 1 1 1

3 ефективності

Середні затрати на облік 

показників одного лічильника
грн розрахунок 47 0 47 46 0 46 0 0 0

Середні затрати на розробку 

програми "План дій сталого 

енергетичного розвитку та 

клімату міста Кропивницького на 

період до 2030 року"

грн розрахунок 186 000 0 186 000 0 0 0 186 000 0 186 000

4 якості

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок впровадження механізму енергосервісу (в окремих будівлях 

встановлено індивідуальний тепловий пункт) встановлено нові пристрої обліку та оптимізації тепла. ТОВ "Торговий дім "Енергетичні інновації" розпочато розробку проєкту План дій 

сталого енергоетичного розвитку та клімату міста Кропивницького на період до 2030 року з серпня 2019 року.  У зв'язку з великим об'ємом робіт, до кінця 2019 року виконано лише 50% 

проєкту. Тому розрахунок з виконавцем за частково виконану роботу не передбачено.  Фінансування у розмірі 186000 грн за розробку проєкту План дій сталого енергетичного розвитку та 

клімату міста Кропивницького на період до 2030 року передбачено в бюджеті міста Кропивницького на 2020 рік

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: ТОВ "Торговий дім "Енергетичні інновації" розпочато розробку проєкту План дій 

сталого енергоетичного розвитку та клімату міста Кропивницького на період до 2030 року з серпня 2019 року.  У зв'язку з великим об'ємом робіт, до кінця 2019 року виконано лише 50% 

проєкту. Тому розрахунок з виконавцем за частково виконану роботу не передбачено.  Фінансування у розмірі 186000 грн за розробку проєкту План дій сталого енергетичного розвитку та 

клімату міста Кропивницького на період до 2030 року передбачено в бюджеті міста Кропивницького на 2020 рік. 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок впровадження механізму енергосервісу (в окремих будівлях 

встановлено індивідуальний тепловий пункт) встановлено нові пристрої обліку та оптимізації тепла. ТОВ "Торговий дім "Енергетичні інновації" розпочато розробку проєкту План дій 

сталого енергоетичного розвитку та клімату міста Кропивницького на період до 2030 року з серпня 2019 року.  У зв'язку з великим об'ємом робіт, до кінця 2019 року виконано лише 50% 

проєкту. Тому розрахунок з виконавцем за частково виконану роботу не передбачено.  Фінансування у розмірі 186000 грн за розробку проєкту План дій сталого енергетичного розвитку та 

клімату міста Кропивницького на період до 2030 року передбачено в бюджеті міста Кропивницького на 2020 рік



Рівень забезпечення виконання 

заходів 
% розрахунок 100 0 100 11 0 11 89 0 89

Голоний спеціаліст
______________________                                                                            

(підпис)

  Л.О.ЛИЧОВА                                                                             

(ініціали/ініціал, прізвище)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

З метою реалізації завдань, визначених Європейською ініціативою "Угода мерів", виконання Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Кропивницького на період 

до 2020 року та Положення про систему енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Кропивницького, затвердженого Міською радою міста Кропивницького від 

24.09.2019           № 549 за рахунок бюджету міста по департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій необхідно щорічне придбання протягом 2016-

2020 років програмного продукту "Енергоплан" для ведення моніторингу споживання енергоресурсів будівлями бюджетних установ міста на суму 24000 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

З зв'язку зі зміною умов Європейської комісії "Угода мерів" щодо розробки планів дій сталого енергетичного розвитку та клімату міст, а також у зв'язку з виконанням 

чинного   Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Кропивницького на період до 2020 року виникла необхідність розробки нового Плану дій сталого енергетичного 

розвитку та клімату міста Кропивницького на період до 2030 року, який міститиме більш масштабні та дієві енергоефективні заходи, що будуть впроваджуватися в різних 

сферах життєдіяльності міста.

____________ * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту
______________________                      

(підпис)

  М.О.МОРКВА                                                          

(ініціали/ініціал, прізвище)

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок впровадження механізму енергосервісу (в окремих будівлях 

встановлено індивідуальний тепловий пункт) встановлено нові пристрої обліку та оптимізації тепла. ТОВ "Торговий дім "Енергетичні інновації" розпочато розробку проєкту План дій 

сталого енергоетичного розвитку та клімату міста Кропивницького на період до 2030 року з серпня 2019 року.  У зв'язку з великим об'ємом робіт, до кінця 2019 року виконано лише 50% 

проєкту. Тому розрахунок з виконавцем за частково виконану роботу не передбачено.  Фінансування у розмірі 186000 грн за розробку проєкту План дій сталого енергетичного розвитку та 

клімату міста Кропивницького на період до 2030 року передбачено в бюджеті міста Кропивницького на 2020 рік

                                                                                                      Аналіз стану виконаня результативних показників                                                                                                                               

За рахунок впровадження механізму енергосервісу (в окремих будівлях встановлено індивідуальний тепловий пункт) встановлено нові пристрої обліку та оптимізації 

тепла. ТОВ "Торговий дім "Енергетичні інновації" розпочато розробку проєкту План дій сталого енергетичного розвитку та клімату міста Кропивницького на період до 

2030 року з серпня 2019 року.  У зв'язку з великим об'ємом робіт, до кінця 2019 року виконано лише 50% проєкту. Тому розрахунок з виконавцем за частково виконану 

роботу не передбачено.  Фінансування у розмірі 186000 грн за розробку проєкту План дій сталого енергетичного розвитку та клімату міста Кропивницького на період до 

2030 року передбачено в бюджеті міста Кропивницького на 2020 рік                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


