
1.

2.

3.

450,100 0 1,000,000

 Виділення додаткових коштів необхідно для:
  1 000 000 грн -  виготовлення схеми санітарної очистки 
міста, з метою покращення санітарного стану та 
екологічної безпеки міста.

0

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи 
розвитку по реалізації державних 

(регіональних) програм
0

7,190,000 2,409,700

 Виділення додаткових коштів необхідно для:
   1 000 000 грн – поточний ремонт зелених насаджень, з 
метою ліквідації аварійності дерев, кущив, пнів та 

 висанження нових дерев.
   1 000 000 грн – утримання парку-памятки садово-
паркового мистецтва місцевого значення "Перемоги", з 

 метою належного санітарного стану парків, скверів тощо.
    267 500 грн. – проведення технічної інвентаризації та 
паспортизації об’єктів благоустрою, з метою визначення 

 якості та кількості зелених насаджень на території міста.
    142 200 грн. – розміщення безпечних відходів, з 
метою належного санітарного стану міста.

4,210,702 4,690,000

2273 Оплата електроенергії 8,593,000 9,861,600 10,758,000

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 
року № 617)

2021 рік (проект)
2020 рік 

(затверджено)2019 рік (звіт)Найменування

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

необхідно додатково 
(+)

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

7654

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

Оплата послуг (крім комунальних)

(грн)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 
2021 рік

граничний обсяг

321

2240

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

                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код Типової відомчої класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

03365245

(код за ЄДРПОУ)

03365245
(код за ЄДРПОУ)

(1)(2)(1)(6)(0)(3)(0)

 Головне управління житлово-комунального господарства (1)(2)(1)
                            (найменування відповідального виконавця )               (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в 

системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код бюджету)
(6)(0)(3)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(0)(6)(2)(0)
(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 

бюджету)        

11201100000



 Виділення додаткових коштів необхідно для : 
  11 097 300  грн – капітальний ремонт мереж 
зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення 
проектно – кошторисної документації та експертиза, з 
метою  забезпечення  належного утримання 

 зовнішнього освітлення міста. 
  600 000 грн.-  влаштування зупинок громадського 
транспорту,  з метою благоустрою  та для зручності 

 пасажирів міського транспорту.
  500 000 грн.-  капітальний ремонт зливної каналізації 
міста з виготовленням проектно-кошторисної 
документації,  з метою застереження міста від 

 підтоплення та відведення талих і дощових вод.
   4 000 000 грн – капітальний ремонт скверу 

ім. Хмельницького з виготовленням проектно-
кошторисної документації, з метою приведення до 
належного санітарного стану  та  покращення 

 естетичного вигляду. 
  1 750 530 грн – капітальний ремонт зелених 
насаджень, у тому числі виготовлення проектно-
кошторисної документаці, з метою покращення 

 естетичного вигляду вулиць, газонів та висаження дерев.
    2 600 000 грн – реалізація проєктів громадського 
бюджету відповідно до протокольного доручення 
Координаційної ради з питань громадського бюджету 
міста Кропивницького від 04.11.2020 року № 4, 

 - 5  проєктів, з них:
    - капітальний ремонт об'єкта благоустрою "Дитячо-

 спортивний комплекс "Квіти життя" - 250 000,00 грн;
    - капітальний ремонт(влаштування) 
об'єкта благоустрою "ВЕЛОКРОП-облаштування 
першої у місті сучасної велосипедної доріжки" 

 - 1 500 000,00 грн;

3132

Капітальний ремонт інших об`єктів

11,260,211 3,742,000 0 20,547,830

80,100,000 14,153,520

 Виділення додаткових коштів необхідно для:
   9 682 320  грн – утримання зелених насаджень, малих 
архітектурних  споруд на об’єктах зеленого 
господарства тагромадської вбиральні на території 
парку – пам’ятки садово – паркового мистетства 
„Ковалевський”, з метою належного санітарного стану 

 парків, скверів тощо.
   2 721 200  грн – поточний ремонт та утримання в 
належному стані мереж зовнішнього освітлення міста, у 
тому числі заробітна плата та нарахування на неї, з 
метою  забезпечення  належного утримання 

 зовнішнього освітлення міста.
   1 000 000  грн – утримання вулично – дорожньої 
мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, 
ліквідація сміттєзвалищ тощо, з метою належного 

 санітарного стану міста.
  700 000 грн. –  утримання та поточний ремонт об’єктів 
благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих 
кладовищ) та меморіального комплексу на Фортечних 
валах , з метою утримання належного санітарного стану 

 кладовищ міста.
  50 000 грн. –  утримання служби по вилову безпритуль-  
 них тварин,з метою дотримання ЗУ «Про захист тварин    
  від жорстокого поводження».

2610

Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, організаціям)

61,716,726 80,796,400



 - 1 500 000,00 грн;
     - капітальний ремонт(влаштування) об'єкта 
благоустрою "Сучасний дитячий майданчик по 

 провулку Кропивницького"- 250 000,00 грн;
   - капітальний ремонт об'єкта благоустрою 
"Спортивний майданчик "Спортивний оазис" 

 - 300 000,00 грн;
   - капітальний ремонт об'єкта благоустрою 
"Паркінг "МЕДИЧНИЙ" на Жадова" 
- 300 000,00 грн, з метою покращення 
інфраструктури міста.

464 464

0 267500

0 848

11 Обсяг видатків для проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів 
благоустрою

грн.   Заходи програми, 
розрахунок до кошторису

од. Перелік вулиць, парків,скверів 
по місту.

11 Загальна кількість об’єктів, що потребує технічної інвентаризації та паспортизації 
об’єктів благоустрою

9 Обсяг видатків для поточного ремонту зелених насаджень (корчування пнів та 
висадження дерев та кущів)

10

Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення

км.

  Статистичний звіт по формі
  №1 осв (річна) за  2019 р.,

«Звіт про зовнішнє освітлення 
населених пунктів»

10 Обсяг видатків для поточного ремонту та утримання в належному стані мереж 
зовнішнього освітлення міста

грн.   Заходи програми, 
розрахунок до кошторису

19000000 2721200

грн.   Заходи програми, 
розрахунок до кошторису

0 5548

2914730 728683

1085270 271317

5

Кількість світлоточок, що потребують капітального ремонту мереж зовнішнього 
освітлення од.

Статистичний звіт по формі №1 
осв (річна) за 2019 р, «Звіт про 
зовнішнє освітлення населених 

пунктів»

9 Обсяг видатків для поточного ремонту зелених насаджень (видалення дерев) грн.   Заходи програми, 
розрахунок до кошторису

Обсяг видатків для капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому 
числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза

грн.   Заходи програми, 
розрахунок до кошторису

0 11097300

4 Обсяг видатків для встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення 
масових акцій та ярмарків

0 600000

0 72

190000 0

  Заходи програми, 
розрахунок до кошторису

3 Кількість об`єктів, що потребують влаштування зупинок громадського транспорту од. Акти обстеження

грн.   Заходи програми, 
розрахунок до кошторису

0

2

Загальна кількість світлоточок при відшкодуванні вартості спожитої електроенергії 
для зовнішнього освітлення вулиць міста

од.

 Інвентаризація 
мереж з/о; Статистичний звіт по 
формі №1 осв (річна) за 2019р., 
«Звіт про зовнішнє освітлення 

населених пунктів»

13881 0

Обсяг видатків для відшкодування вартості спожитої електроенергії для 
зовнішнього освітлення вулиць міста

грн.   Заходи програми, 
розрахунок до кошторису

1000000

10758000

1 Обсяг видатків для виготовлення схеми санітарної очистки міста грн.   Заходи програми, 
розрахунок до кошторису

0

2021 рік (проект) в межах 
доведених граничних обсягів

Обсяг видатків для  влаштування зупинок громадського транспорту, в т.ч 
виготовлення проектно- кошторисної документації

2021 рік (проект) зміни у разі 
передбачення додаткових 

коштів
2

3 грн.

5

0

Одиниця 
виміруНайменування

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

Джерело інформації

затрат

2

№ з/п

1 6543



1333 333

4 Кількість встановлення контейнерів та біотуалетів, що планується встановити

9 Загальна площа поточного ремонту зелених насаджень, на яких планується 
проведення поточного ремонту (видалення дерев)

кв. м. Розрахунок

5

Кількість світлоточок, на яких планується проведення капітального ремонту мереж 
зовнішнього освітлення од.

Статистичний звіт по формі №1 
осв (річна) за 2019 р, «Звіт про 
зовнішнє освітлення населених 

пунктів»

0 5548

од.   Розрахункова кількість
встановлення

13881 0

0 10

263 0

2

Загальна кількість світлоточок, що освітлюється

од.

 Інвентаризація 
мереж з/о; Статистичний звіт по 
формі №1 осв (річна) за 2019р., 
«Звіт про зовнішнє освітлення 

населених пунктів»

3 Кількість об’єктів на яких планується влаштувати зупинки громадського транспорту од. Титульний список

1

Кількість об’єктів для якихі планується виготовлення схеми санітарної очистки міста

од.

 Відповідно до ДБН Б.2.2-6:2013
"Склад та зміст схеми 

 санітарного
очищення населеного пункту"

0 1

0 4000000

0 175053022 Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту зелених насаджень з 
виготовленням проектно-кошторисної документації

грн.   Заходи програми, 
розрахунок до кошторису

0 продукту

19 Кількість сміття, що потребує вивезення для захоронення

21 Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту скверу ім. Хмельницького з 
виготовленням проектно-кошторисної документації

грн.   Заходи програми, 
розрахунок до кошторису

20 Обсяг видатків для забезпечення  проведення  капітального ремонту зливової 
каналізації міста з виготовленням проектно-кошторисної документації

грн.   Заходи програми, 
розрахунок до кошторису

0 500000

куб.м.  Розрахунок
встановлення

507.9 507.9

0 142200

0 2060

18

Протяжність вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду

км.

  Статистичний звіт по формі
№ 1-вул за 2019 рік «Звіт про 

дорожньо-мостове 
господарство»

19 Обсяг видатків для розміщення безпечних відходів грн.   Заходи програми, 
розрахунок до кошторису

18 Обсяг видатків для утримання вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих 
архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо

грн.   Заходи програми, 
розрахунок до кошторису

37000000 1000000

800000 50000

3300000 700000

219.162 219.162

17
Обсяг видатків для утримання та поточний ремонт об’єктів благоустрою кладовищ ( 
у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортечних валах грн.

  Заходи програми, 
розрахунок до кошторису

га. Інвентаризаційна відомість 
щодо місць поховань

17 Загальна площа кладовищ

15 Обсяг видатків для утримання парку-памятки садово-паркового мистецтва 
місцевого значення "Перемоги"

16 Обсяг видатків для утримання служби по вилову безпритульних тварин грн.   Заходи програми, 
розрахунок до кошторису

15 Загальна площа парку-памятки садово-паркового мистецтва місцевого значення 
"Перемоги", яка потребує догляду

га. Інвентарізація зелених 
насаджень

51.5 51.5

грн.   Заходи програми, 
розрахунок до кошторису

20000000 9682320

578.4 578.4

3000000 1000000

14

Обсяг видатків для утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на 
об’єктах зеленого господарства та громадської вбиральні на території парку - 
пам’ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський», у тому числі боротьба з 

карантинними рослинами

грн.

  Заходи програми, 
розрахунок до кошторису

14
Загальна площа зелених насаджень, яка потребує догляду

га.
  Статистичний звіт по формі

№ 1 за 2019 рік «Звіт про 
зелене господарство»

12

Обсяг видатків для реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету по 
капітальному ремонту грн.

 Протокольне доручення
Координаційної ради з питань 

Громадського бюджету від 
04.11.2020 № 4.

0 2600000



0 1031

19 Середня вартість  захоронення  1 куб.м сміття  протягом року

21 Середня вартість 1 м² при здійсненні капітального ремонту скверу ім. 
Хмельницького

грн. Розрахунок

20 Середня вартість 1 км зливної каналізації міста грн.  Розрахунок
встановлення

0 2000

куб.м. Розрахунок

15057 3194

72849 1969

0 69

17 Середня вартість утримання 1 га кладовищ грн. Розрахунок

18 Середня вартість утримання 1 км доріг, мостів, шляхопроводу, що планується 
утримувати в належному стані

грн. Розрахунок

16 Середні видатки на проведення відлову та стерилізації однієї безпритульної 
тварини

грн. Розрахунок 889 889

0 520000

106135 52337

58252 19417

14 Середня вартість утримання 1 га зелених насаджень охоплена доглядом грн. Розрахунок

грн. Розрахунок15 Середня вартість утримання 1 га парку-памятки садово-паркового мистецтва 
місцевого значення "Перемоги"

10 Середня вартість утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення

12 Середня вартість одного об’єкта капітального ремонту за рахунок коштів 
громадського бюджету

грн.  Розрахунок
встановлення

11 Середня вартість проведення інвентаризації зелених насаджень грн. Розрахунок 0 6859
грн. Розрахунок

2187 2187

1132 1132

40948 5865

9 Середня вартість поточного ремонту (видалення дерев) 1 м³ зелених насаджень грн. Розрахунок

9 Середня вартість одного об`єкта поточного ремонту зелених насаджень 
(корчування пнів та висадження дерев та кущів)

грн. Розрахунок

5 Середня вартість капітального ремонту однієї світоточки мереж зовнішнього 
освітлення

грн. Розрахунок 0 2000

775 0

0 60000

722 0

3 Середня вартість одного об’єкта при влаштуванні зупинок громадського транспорту грн.  Розрахунок
встановлення

грн.  Розрахунок
встановлення

4 Середня вартість встановлення контейнерів та біотуалетів по місту протягом року

0 ефективності

2 Середні вартість споживання одної світлоточки грн. Розрахунок
1 Середня вартість виготовлення схеми санітарної очистки міста грн. Розрахунок 0 1000000

0 3880

0 3

21 Площа скверу де планується здійснення капітального ремонту м.кв. Дані інвентаризації

22 Кількість об`єктів, на яких  планується  проведення капітального ремонту зелених 
насаджень з виготовленням проектно-кошторисної документації

од. Акти обстеження

20
Протяжність мережі зливної каналізації міста, яка потребує ремонту

км.
 Статистичний звіт по формі

№ 1-вул. «Звіт про дорожньо-
мостове господарство»

0 250

219.16 219.16

507.9 507.9

0 2060

18

Протяжність вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в 
належному стані км.

  Статистичний звіт по формі
№ 1-вул за 2019 рік «Звіт про 

дорожньо-мостове 
господарство»

куб.м. Розрахунок19 Кількість сміття, що планується вивести для захоронення

15 Загальна площа парку-памятки садово-паркового мистецтва місцевого значення 
"Перемоги", охоплена доглядом

17 Загальна площа кладовищ, охоплених доглядом га. Інвентаризаційна відомість 
щодо місць поховань

16 Кількість безпритульних тварин, яку планується виловити та стерилізувати од. Розрахунок 900 56

га. Інвентарізація зелених 
насаджень

0 5

188.44 188.44

51.5 51.5

12

Кількість об’єктів, по яким планується проведення капітального ремонту за рахунок 
коштів громадського бюджету од.

 Протокольне доручення
Координаційної ради з питань 

Громадського бюджету від 
04.11.2020 № 4.

14
Загальна площа зелених насаджень, охоплених доглядом

га.
  Статистичний звіт по формі

№ 1 за 2019 рік «Звіт про 
зелене господарство»

11 Кількість об`єктів на яких планується проведення технічної інвентаризаціію зелених 
насаджень

од. Розрахунок 0 39

959 240

464 464

9 Кількість об`єктів поточного ремонту зелених насаджень (корчування пнів та 
висадження дерев та кущів)

од. Інвентаризація зелених 
насаджень

км.

Статистичний звіт по формі №1 
осв (річна) за 2019 р, «Звіт про 
зовнішнє освітлення населених 

пунктів»

10

Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення, що утримується



0 100

0 100

21 Рівень забезпеченості виконання робіт капітального ремонту скверу ім. 
Хмельницького

відс. Розрахунок

22 Рівень забезпеченості виконання робіт капітального ремонту зелених насаджень відс. Розрахунок

20 Рівень забезпеченості виконання робіт зливної каналізації міста відс. Розрахунок 0 100

100 100

100 100

0 100

18
Питома вага площі вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати 

в належному стані, до загальної протяжністі вулично-дорожньої мережі, що 
потребує догляду

відс.
Розрахунок

відс. Розрахунок19 Питома вага кількісті сміття, що планується вивести для захоронення до кількості 
сміття, що потребує вивезення для захоронення

15
Питома вага загальної площі парку-памятки садово-паркового мистецтва місцевого 
значення "Перемоги", до загальної площі зелених насаджень, яка потребує догляду

17 Питома вага загальної площі кладовищ, охоплених доглядом до загальної площі 
кладовищ

відс. Розрахунок

16 Динаміка кількості відловлених безпритульних тварин порівняно з попереднім роком відс. розрахунок 94 6

відс.
Розрахунок

0 100

32.58 32.58

100 100

12 Рівень забезпеченості виконання капітального ремонту за рахунок коштів 
громадського бюджету

відс.  Розрахунок
встановлення

14 Питома вага загальної площі зелених насаджень, охоплених доглядом, до 
загальної площі зелених насаджень, яка потребує догляду

відс. Розрахунок

11 Питома вага кількості об’єктів, на яких планується проведення інвентаризації 
зелених насаджень до загальної кількості об`єктів, що потребує інвентаризації

відс. Розрахунок 0 6

100 25

100 25

100 100

9 Динаміка кількості об`єктів поточного ремонту зелених насаджень порівняно з 
попереднім роком

відс. Розрахунок

відс. Розрахунок10 Питома вага загальної протяжності мереж зовнішнього освітлення,  що 
утримується, до загальної протяжності мереж зовнішнього освітлення

4 Динаміка кількості встановлених контейнерів та біотуалетів порівняно з попереднім 
роком

9 Динаміка площі  поточного ремонту зелених насаджень порівняно з попереднім 
роком

відс. Розрахунок

5
Питома вага загальної кількості світлоточок, на яких планується проведення 

капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення до світлоточьок, що 
потребують капітального ремонту

відс.
 Розрахунок

встановлення 0 100

відс. Розрахунок

100 0

0 14

103 0

2  Питома вага загальної кількості світлоточок,
що освітлюється, до загальної кількості світоточок

відс. Розрахунок

3 Питома вага кількості  зупинок громадського транспорту, які планується 
влаштувати до об’єктів, що потребують влаштування

відс.  Розрахунок
встановлення

1 Рівень забезпеченості виконання робіт з  виготовлення схеми санітарної очистки 
міста

відс. Розрахунок 0 100

0 58351022 Середня вартість одного об`єкта при проведенні капітального ремонту зелених 
насаджень

грн. Розрахунок

0 якості

85,780,639 99,540,100 98,048,000 38,111,050

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, буде не забезпечено у повному обсязі виконання заходів Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста 
Кропивницькому на 2017-2021 роки, Програма розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки, що призведе до недотримання належного санітарного стану міста, парків, 
скверів, кладовищ міста, зовнішнього освітлення міста, влаштування зупинок громадського транспорту для зручності пасажирів міського транспорту, покращення інфраструктури міста тощо.



89,574,709 15,827,683

  Виділення додаткових коштів необхідно для:
   – утримання зелених насаджень, малих архітектурних  споруд на 

об’єктах зеленого господарства тагромадської вбиральні на території 
парку – пам’ятки садово – паркового мистетства „Ковалевський”, з метою 

  належного санітарного стану парків, скверів тощо;
    – поточний ремонт та утримання в належному стані мереж зовнішнього 

освітлення міста, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї, з 
  метою  забезпечення  належного утримання зовнішнього освітлення міста;

    – утримання вулично – дорожньої мережі, штучних споруд, малих 
архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо, з метою належного 

  санітарного стану міста;
   –  утримання та поточний ремонт об’єктів благоустрою кладовищ (у 

тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на 
Фортечних валах , з метою утримання належного санітарного стану 

  кладовищ міста;
  –  утримання служби по вилову безпритуль-  них тварин,з метою 
дотримання ЗУ «Про захист тварин    від жорстокого поводження»;

0 20,070,807

  Виділення додаткових коштів необхідно для : 
   – капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, у тому числі 
виготовлення проектно – кошторисної документації та експертиза, з 
метою  забезпечення  належного утримання зовнішнього освітлення 

  міста; 
 -  влаштування зупинок громадського транспорту,  з метою благоустрою  

  та для зручності пасажирів міського транспорту;
  -  капітальний ремонт зливної каналізації міста з виготовленням 

проектно-кошторисної документації,  з метою застереження міста від 
  підтоплення та відведення талих і дощових вод;

    – капітальний ремонт скверу 
ім. Хмельницького з виготовленням проектно-кошторисної документації, 

з метою приведення до належного санітарного стану  та  покращення 
  естетичного вигляду;

  – капітальний ремонт зелених насаджень, у тому числі виготовлення 
проектно-кошторисної документаці, з метою покращення естетичного 

вигляду вулиць, газонів та висаження дерев.

2610

Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, організаціям)

85,066,200 15,031,038

3132

Капітальний ремонт інших об`єктів

0 19,060,295

2281
Дослідження і розробки, окремі заходи 

розвитку по реалізації державних 
(регіональних) програм

0 1,062,000 0 1,118,286
  Виділення додаткових коштів необхідно для:

  -  виготовлення схеми санітарної очистки міста, з метою покращення 
санітарного стану та екологічної безпеки міста.

11,424,996 0 12,030,521 0

65

Обґрунтування необхідності додаткових коштів  на 2022 - 2023 роки

(грн)
2023 рік (прогноз)

2) додаткові витрати на 2022 - 2023  роки за бюджетними програмами:

2022 рік (прогноз)

необхідно додатково 
(+)

індикативні 
прогнозні показники

4

НайменуванняКод

21 7

необхідно додатково 
(+)

індикативні 
прогнозні показники

3

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

7,635,780 2,559,101

  Виділення додаткових коштів необхідно для:
   – поточний ремонт зелених насаджень, з метою ліквідації аварійності 

  дерев, кущив, пнів та висанження нових дерев;
   – утримання парку-памятки садово-паркового мистецтва місцевого 
значення "Перемоги", з метою належного санітарного стану парків, 

  скверів тощо;
   – проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів 
благоустрою, з метою визначення якості та кількості зелених насаджень 

  на території міста;
    – розміщення безпечних відходів, з метою належного санітарного 
стану міста.

8,040,476 2,694,733

2273 Оплата електроенергії



0 4473144

22 Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту зелених насаджень з 
виготовленням проектно-кошторисної документації

грн. Заходи програми 0 1859063 0 1957593

21 Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту скверу ім. Хмельницького з 
виготовленням проектно-кошторисної документації

грн. Заходи програми 0 4248000

0 159020

20 Обсяг видатків для забезпечення  проведення  капітального ремонту зливової 
каналізації міста з виготовленням проектно-кошторисної документації

грн. Заходи програми 0 531000 0 559143

19 Обсяг видатків для розміщення безпечних відходів грн. Заходи програми 0 151016

3690344 782800

18 Обсяг видатків для утримання вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих 
архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо

грн. Заходи програми 3929400 1062000 4133729 1118286

17
Обсяг видатків для утримання та поточний ремонт об’єктів благоустрою кладовищ ( 
у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортечних валах грн.

Заходи програми
3504600 743400

3354858 1118286

16 Обсяг видатків для утримання служби по вилову безпритульних тварин грн. Заходи програми 849600 53100 893779 55914

15 Обсяг видатків для утримання парку-памятки садово-паркового мистецтва 
місцевого значення "Перемоги"

грн. Заходи програми 3186000 1062000

0 298857

14

Обсяг видатків для утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на 
об’єктах зеленого господарства та громадської вбиральні на території парку - 
пам’ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський», у тому числі боротьба з 

карантинними рослинами

грн.

Заходи програми

21240000 10282624 22365720 10827603

11 Обсяг видатків для проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів 
благоустрою

грн. Заходи програми 0 284085

0 0

10 Обсяг видатків для поточного ремонту та утримання в належному стані мереж 
зовнішнього освітлення міста

грн. Заходи програми 20178000 2889914 21429036 3043080

9 Обсяг видатків для поточного ремонту зелених насаджень (видалення дерев) грн. Заходи програми 0 0

0 12409955

9 Обсяг видатків для поточного ремонту зелених насаджень (корчування пнів та 
висадження дерев та кущів)

грн. Заходи програми 0 0 0 0

5 Обсяг видатків для капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому 
числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза

грн. Заходи програми 0 11785333

0 670972

4 Обсяг видатків для встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення 
масових акцій та ярмарків

грн. Заходи програми 201780 0 212474 0

0 12030521 0

1

3 Обсяг видатків для  влаштування зупинок громадського транспорту, в т.ч 
виготовлення проектно- кошторисної документації

грн. Заходи програми 637200

Обсяг видатків для виготовлення схеми санітарної очистки міста грн. Заходи програми 0 1118286

2 Обсяг видатків для відшкодування вартості спожитої електроенергії для 
зовнішнього освітлення вулиць міста

грн. Заходи програми 11424996

1062000 0

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

8765

2023 рік (прогноз) 
зміни у разі 

передбачення 
додаткових коштів

2023 рік (прогноз) 
в межах 

доведених 
індикативних 
прогнозних 
показників

2022 рік (прогноз) 
зміни у разі 

передбачення 
додаткових коштів

2022 рік (прогноз) 
в межах 

доведених 
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Начальник відділу планово - фінансової роботи, 
бухгалтерського обліку та відомчого контролю - головний бухгалтер

 (підпис)  (ініціали та прізвище)
Барабаш В.В.

39,711,509104,126,976 37,712,434 109,645,706УСЬОГО

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

 (ініціали та прізвище) (підпис)

В. о. начальника  Головного управління 
 житлово-комунального господарства                                                                        Савченко Т.М.

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, буде не забезпечено у повному обсязі виконання заходів Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 
господарства міста Кропивницькому на 2017-2021 роки, Програма розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки, що призведе до недотримання належного санітарного 
стану міста, парків, скверів, кладовищ міста, зовнішнього освітлення міста, влаштування зупинок громадського транспорту для зручності пасажирів міського транспорту, покращення інфраструктури міста тощо.




















