
Керівництво і управління у у сфері житлово-комунального 
господарства

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

1
1210160

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України

від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від 17 липня 2018 року № 617)

(грн)

2021 рік (прогноз)2020 рік (прогноз)2019 рік (проект)2018 рік (затверджено)2017 рік (звіт)Відповідальний 
виконавець

                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету. 

0111 5,126,798 5,411,794Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства

4,577,530 6,867,197 4,802,200
53 9876

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021  роки загальний (Форма 2019-1)

(1)(2)
1. Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради Міста 
Кропивницького

2 4

        Програми розроблено з метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення  населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням 
нераціональних витрат.      

 Виконання Програм передбачає:
забезпечення ефективної інвестиційної політики в галузі житлово-комунального господарства; підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, створення конкурентного середовища і формування  ринку 
житлово-комунальних послуг, що надаються;  забезпечення якості обслуговування  споживачів при наданні житлово-комунальних послуг та надійності функціонування інженерних мереж та обладнання. Крім того, забезпечення 
беззбиткового функціонування підприємств галузі; поліпшення технічного стану  і продовження термінів служби наявного житлового фонду, збільшення обсягів робіт з обслуговування і ремонту житла з застосуванням новітніх 
технологій і матеріалів запровадження інноваційної моделі її розвитку; забезпечення  належного  утримання зовнішнього освітлення міста та санітарного стану території міста, її озеленення, збереження і відновлення; покращення 
зовнішнього вигляду об’єктів благоустрою, поліпшення технічного стану дорожнього господарства міста;поліпшення стану дорожньо-мостового господарства міста, за умов надання йому державної підтримки, 
стабільного фінансування, ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі.

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду  місцевого бюджету на 2019  рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Код 
Функціонально
ї класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

155,640 170,000 228,500 243,8101213180 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, 
військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на 
оплату житлово-комунальних послуг

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства

1060 257,220

1213242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства

1090 27,125 1,678,154 0 0 0

0 2,670,800 1,000,000 1,067,0001216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства

0620 1,125,685

1216020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та 
організацій, що виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства

0620 30,700,006 46,703,190 31,109,800 33,194,156 350,198,340

54,002,007 58,923,600 48,601,500 51,857,8001216030 Організація благоустрою населених пунктів Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства

0620 54,709,979



Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства

53,787,100 64,150,600 39,250,000 41,879,750 44,183,136
987653 4

2021 рік (прогноз)2020 рік (прогноз)2019 рік (проект)2018 рік (затверджено)2017 рік (звіт)Відповідальний 
виконавець

Код 
Функціонально
ї класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

1

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду міцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

06201216011

Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

2
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

1216072 Погашення різниці між фактичною вартістю теплової 
енергії, послуг з централізованого опалення, постачання 

гарячої води, централізованого водопостачання та 
водовідведення, постачання холодної води та 

водовідведення (з використанням внутрішньобудинкови

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства

0640 524,000 0 0 0 0

271,586 180,000 0 01216090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства

0640 0

1217461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства

0456 23,578,486 25,500,000 24,500,000 26,141,500 27,579,282

439,282,300113,836,380 142,692,941 110,242,000 117,631,064 УСЬОГО

0 1,000,000 0 01216012 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, 
постачання теплової енергії

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства

0620 0

1216020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та 
організацій, що виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства

0620 0 141,000 0 0 0

10,641,251 9,192,547 9,733,100 8,749,4001216030 Організація благоустрою населених пунктів Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства

0620 9,230,617

1216072 Погашення різниці між фактичною вартістю теплової 
енергії, послуг з централізованого опалення, постачання 

гарячої води, централізованого водопостачання та 
водовідведення, постачання холодної води та 

водовідведення (з використанням внутрішньобудинкови

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства

0640 14,499,828 0 0 0 0

253,983 20,542,681 0 01217363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства

0490 0

1217461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства

0456 28,337,979 80,314,417 39,316,900 41,951,132 44,258,444



 (підпис)  (прізвище та ініціали)

 (підпис)  (прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер  ______________________________ Барабаш В.В.

Начальник управління  ______________________________ Кухаренко В.І.

0 5,000,000 0 01217462 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства

0456 0

1217530 Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та інформатики Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства

0460 1,840,733 92,000 0 0 0

0 3,824,675 1,700,000 01217640 Заходи з енергозбереження Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства

0470 0

1217670 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства

0490 14,131,000 5,550,000 0 0 0

97,672,197123,491,874 189,807,920 90,000,000 92,580,282 УСЬОГО


