
Інформація Головного управління житлово-комунального господарства  

Міської ради міста Кропивницького про бюджет за бюджетними програмами  

за 2018 рік 

         Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста 

Кропивницького (надалі – Головне управління) є виконавчим органом Міської ради міста 

Кропивницького, діяльність якого регламентується Положенням про Головне управління, 

затвердженим рішенням Міської ради від 21 грудня 2017 року № 1384. 

       Виконання повноважень Головним управління житлово-комунального господарства 

здійснено за 13 бюджетними програмами, а саме: 

      1210160 «Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства» 

      1213180 «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 і природного газу»      

       1213240 «Інші заходи та заклади» 

       1216010 «Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального 

господарства» 

       1216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що 

виробляють, виконують та/або надають житлово – комунальні послуги» 

        1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

        1216070 «Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги» 

        1216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» 

        1217360 « Виконання інвестиційних проектів » 

        1217460 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури» 

        1217530 «Інші заходи у сфері зв’язку, телекомунікації та інформатики» 

        1217640 «Заходи з енергозбереження» 

        1217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» 

        Загальна сума видатків, затверджена  Головному управлінню на 2018 рік, становить 

364962,6 тис. грн, з них використано 279204,6 тис. грн, або 76,5 % у тому числі за 

загальним фондом затверджено кошторисом – 151334,9 тис.грн, використано 147129,4 тис. 

грн, або 97,2 %, за спеціального фонду затверджено кошторисом 213627,6 тис. грн, 

використано – 132075,3 тис. грн, або 61,8 %.  

      За рахунок коштів загального та спеціального фондів міського та державного 

бюджетів забезпечено виконання основних напрямів діяльності Головного управління 

житлово-комунального господарства за кожною бюджетною програмою.  

Додатки: 1. Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами 

економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету за 

2018 рік. 

    2. Інформація про виконання результативних показників, що характеризують 

виконання бюджетної програми. 

    В додатках опубліковано скорочену інформацію про виконання бюджетних програм.  

Інформація в повному обсязі розміщена на сайті Міської ради міста Кропивницького. 

    Публічне представлення інформації Головного управління житлово-комунального 

господарства про бюджет за бюджетними програмами буде проводитися 26 лютого 2019 

року з  9 до 10 години  у приміщенні  будівлі  Міської ради  кім. 215.   


