
Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання 

бюджетної програми 

Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького 

(найменування головного розпорядника коштів) 

за 2018 рік 

                                                   (тис. грн.) 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Джерело  

інформації 

Затверджено паспортом бюджетної  

програми  на звітний період 

Виконано за звітний період  

(касові видатки/надані кредити) 
Відхилення 

Загальний 

 фонд 

Спеціаль-ний 

фонд 

Разом 

 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом 

 

Загальний 

фонд 

Спеціаль

ний фонд 

Разом 

 

1 1216030 « Організація благоустрою населених пунктів » 

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

 

затрат 

Обсяг видатків для забезпечення 

капітального ремонту мереж 

зовнішнього освітлення, у тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної 

документації та експертиза, з них: 

 

тис.грн. 

 

 

Заходи програми  

- 
8 446,96 8 446,96 - 7 614,78 7 614,78 - -832,18 -832,18 

 Забезпечення утримання вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо 

 

затрат 
Обсяг видатків для забезпечення 

утримання вулично- дорожньої 

мережі, штучних споруд, малих 

архітектурних споруд, ліквідація 

сміттєзвалищ тощо 

тис.грн. Заходи програми 24 250,00 - 24 250,00 24 250,00 - 24 250,00 - - - 

 Забезпечення утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на об’єктах зеленого господарства та громадської вбиральні на території парку - пам’ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський» 

 

затрат 

Обсяг видатків для забезпечення 

утримання зелених насаджень, малих 

архітектурних споруд на об’єктах 

зеленого господарства та громадської 

вбиральні на території парку - 

пам’ятки садово-паркового мистецтва 

«Ковалівський» 

 

тис.грн. 
Заходи програми 15 200,00 - 15 200,00 15 027,02 - 15 027,02 -172,98 - -172,98 

 Забезпечення поточного ремонту зелених насаджень 

 

затрат 

Обсяг видатків для забезпечення 

поточного ремонту зелених 

насаджень 

тис.грн. 

 

             Заходи програми 
3060,00 - 3060,00 3 057,20 - 3 057,20 -2,80 - -2,80 

 Забезпечення поточного ремонту та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста 

 

затрат 

Обсяг видатків для забезпечення 

поточного ремонту та утримання в 

належному стані мереж зовнішнього 

освітлення міста 

тис.грн. Заходи програми 7393,70 - 7393,70 7 210,65 - 7 210,65 -183,05 - -183,0 

 Забезпечення відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста 

 

затрат 

Обсяг видатків для забезпечення 

відшкодування вартості спожитої 

електроенергії для зовнішнього 

освітлення вулиць міста 

 

тис.грн. 
Заходи програми 6 500,00 - 6 500,00 6 500,00 - 6 500,00 - - - 

 Забезпечення утримання та поточний ремонт об’єктів благоустрою кладовищ ( у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортечних валах 

 

затрат 
Обсяг видатків для забезпечення 

утримання та поточний ремонт 

об’єктів благоустрою кладовищ ( у 

тому числі 8 закритих кладовищ) та 

меморіального комплексу на 

тис.грн. Заходи програми 3 000,00 - 3 000,00 2 845,54 - 2 845,54 -154,46 - -154,46 



Фортечних валах 

 Забезпечення утримання служби по вилову бродячих тварин 

 

Обсяг видатків для забезпечення 

утримання служби по вилову 

безпритульних тварин 

тис.грн. Заходи програми 623,30 - 623,30 600,92 - 600,92 -22,38 - -22,38 

 Забезпечення влаштування зупинок громадського транспорту, в т.ч виготовлення проектно-кошторисної документації 

 

затрат 
Обсяг видатків для забезпечення 

влаштування зупинок громадського 

транспорту, в т.ч виготовлення 

проектно- кошторисної документації 

тис.грн. Заходи програми - 500,00 500,00 - 338,60 338,60 - -161,40 -161,40 

 Забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою  

 

затрат 
Обсяг видатків для забезпечення 

проведення технічної інвентаризації 

та паспортизації об’єктів благоустрою 

тис.грн. Заходи програми 199,000 - 199,000 196,790 - 196,790 -2,21 - -2,21 

 Забезпечення розміщення безпечних відходів 

 

затрат 
Обсяг видатків для забезпечення 

розміщення безпечних відходів 

тис.грн. Заходи програми 75,000 - 75,000 26,11 - 26,11 -48,89 - -48,89 

 Забезпечення встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків  

 

затрат 

Обсяг видатків для забезпечення 

встановлення контейнерів та 

біотуалетів під час проведення 

масових акцій та ярмарків 

тис.грн. Заходи програми 130,000 - 130,000 113,000 - 113,000 -17,000 - -17,000 

 Забезпечення реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету по поточному ремонту (2 об’єкта)  

 

затрат 

Обсяг видатків для забезпечення 

встановлення контейнерів та 

біотуалетів під час проведення 

масових акцій та ярмарків 

тис.грн. Заходи програми 233,60 - 233,60 217,44 - 217,44 -16,16 - -16,16 

 Забезпечення реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету по капітальному ремонту (3 об’єкта) 

 

затрат 
Обсяг видатків для забезпечення 

встановлення контейнерів та 

біотуалетів під час проведення 

масових акцій та ярмарків 

тис.грн. Заходи програми - 395,59 395,59 - 391,39 391,39 - -4,20 -4,20 

2 1217460 « Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури» 

 Забезпечення капітального ремонту доріг та вулиць, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації 

 

затрат 
Обсяг видатків на забезпечення 

капітального ремонту доріг та вулиць, 

у тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації, з них: 

тис. грн Заходи програми - 59 746,940 59 746,940 - 37 193,819 37 193,819 - -22 553,121 -22 553,121 

 
Площа вулично-дорожньої мережі, 

всього 

 

тис. кв.м. 

Статистичний звіт по формі 

№ 1-вул. за 2017 рік, 

ККПУШ «Звіт про 

дорожньо-мостове 

господарство» 

- 3 047,0 3 047,0 - 3 047,0 3 047,0 - - - 

 Забезпечення поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації 

 

затрат 

Обсяг видатків на забезпечення 

поточного ремонту доріг, у тому 

числі виготовлення кошторисної 

документації 

тис. грн Заходи програми 16 561,000 - 16 561,000 16 414,519 - 16 414,519 -146,481 - -146,481 

 
Площа вулично - дорожньої мережі, 

всього 
тис. кв.м. 

Статистичний звіт по формі 

№ 1-вул. за 2017 рік, 

ККПУШ «Звіт про 

дорожньо-мостове 

господарство» 

 

3047,0 
- 

 

3047,0 

 

3047,0 

 

- 

 

3047,0 
- - - 



 Забезпечення капітального ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації 

 

затрат 
Обсяг видатків для забезпечення 

капітального ремонту тротуарів, у 

тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації 

Тис.грн Заходи програми - 4 528,895 4 528,895 - 3 892,351 3 892,351 - -636,544 -636,544 

 Забезпечення поточного ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації 

 

затрат 
Обсяг видатків для забезпечення 

поточного ремонту тротуарів, у тому 

числі виготовлення кошторисної 

документації 

тис.грн Заходи програми 1 829,00 - 1 829,00 1 085,269 - 1 085,269 -743,731 - -743,731 

 Забезпечення утримання світлофорних об’єктів 

 

затрат 

Обсяг видатків   на  забезпечення 

утримання світлофорних об’єктів 
тис.грн. Заходи програми 2 500,000 - 2 500,000 2 403,853 - 2 403,853 -96,147 - -96,147 

 Забезпечення капітального ремонту (влаштування нових  та заміна пошкоджених) дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проектно -кошторисної документації) 

 

затрат 

Обсяг видатків   на  забезпечення 

капітального ремонту (влаштування 

нових  та заміна пошкоджених) 

дорожніх знаків (у тому числі 

виготовлення проектно -кошторисної 

документації) 

тис.грн. Заходи програми - 950,000 950,000 - 644,399 644,399 - -305,601 -305,601 

 Забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста 

 

затрат 
Обсяг видатків для забезпечення 

відновлення та нанесення нової 

розмітки на вулицях міста 

тис.грн. Заходи програми 2 800,000 - 2 800,000 2 591,189 - 2 591,189 -208,811 - -208,811 

 Забезпечення капітального ремонту (влаштування) світлофорних об’єктів (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації ) 

 

затрат 

Обсяг видатків для забезпечення 

капітального ремонту (влаштування) 

світлофорних об’єктів (у тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної 

документації ) 

тис.грн. Заходи програми - 2000,000 2000,000 - 1 235,601 1 235,601 - -764,399 -764,399 

 Забезпечення встановлення та поточний ремонт пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації 

 

Обсяг видатків для забезпечення 

встановлення та поточний ремонт 
пристроїв примусового зниження 
швидкості з виготовленням 
кошторисної документації 

тис.грн. Заходи програми 250,000 - 250,000 208,711 - 208,711 -41,289 - -41,289 

 Забезпечення виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом 

 

Обсяг видатків для забезпечення 
виготовлення єдиної дислокації 

технічних засобів регулювання 
дорожнім рухом 

тис.грн.        Заходи програми 190,000 - 190,000 86,050 - 86,050 -103,950 - -103,950 

 Забезпечення капітального ремонту автодорожнього мосту по вул. Кропивницького в м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації) 

 

Обсяг видатків для забезпечення 
капітального ремонту 
автодорожнього мосту по вул. 
Кропивницького в  

м. Кропивницькому з 
виготовленням проектно-
кошторисної документації) 

тис.грн.        Заходи програми - 128,000 128,000 - 127,775 127,775  -0,225 -0,225 

 Забезпечення послуги з підготовки проектної пропозиції та соціо-економічного аналізу впливу заходів в рамках проекту «Підвищення безпеки дорожнього руху в містах України» 

 
Обсяг видатків для забезпечення 
послуги з підготовки проектної 

тис.грн.        Заходи програми 49,000 - 49,000 - - - 49,000 - 49,000 



пропозиції та соціо-економічного 
аналізу впливу заходів в рамках 
проекту «Підвищення безпеки 
дорожнього руху в містах 
України» 

 Забезпечення капітального ремонту шляхопроводу  через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) 

 

Обсяг видатків для забезпечення 

капітального ремонту 
шляхопроводу  через залізницю 
на пров. Об'їзному в м. 
Кропивницькому (у тому числі 
виготовлення проектно-
кошторисної документації) 

  - 11 012,484 11 012,484 - 5 248,394 5 248,394 - -5 764,090 -5 764,090 

3 1217670 «Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання» 

 Фінансова підтримка підприємства комунальної форми  власності КП «УНІВЕРСАЛ 2005» 

 

затрат 

Обсяг фінансової підтримки 

підприємству комунальної форми 

власності КП «УНІВЕРСАЛ 2005» 

тис. грн Заходи програми - 5610,00 5610,00 - 4885,6 4885,6 - -724,4 -724,4 

 Фінансова підтримка підприємства комунальної форми  власності  КП «АВАРІЙНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» 

 

Обсяг фінансової підтримки 

підприємству комунальної форми 

власності КП «АВАРІЙНО-

ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА» 

МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО» 

тис. грн Заходи програми - 550,000 550,000 - 442 442 - -108,000 -108,000 

4 1217640 «Заходи з енергозбереження» 

 Забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць міста в рамках проекту «Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення у м. Кропивницькому»  

 

затрат 
Запозичення шляхом залучення 

кредиту Північної      екологічної 

фінансової корпорації (НЕФКО). 

тис. грн Заходи програми - 3524,675 3524,675  2985,566 2985,566 - -539,109 -539,109 

 співфінансування з міського бюджету тис. грн Заходи програми - 300,000 300,000  300,000 300,000 - - - 

5 1216070 «Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги» 

 

Погашення різниці між фактичною вартістю тепловотеплової енергії, послуг з централізованого  опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з 

використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам  і  організаціям  та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання 

та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи  місцевого самоврядування  за рахунок субвенції з державного бюджету 

 

 

затрат 

Обсяг субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам 

тис. грн Заходи програми - 5 256,61145 5 256,61145 - 5 256,61145 5 256,61145  -  

6                         1216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово – комунальні послуги» 

 Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню.  

 

затрат 
Обсяг витрат на забезпечення 

належної та безперебійної роботи 

комунальних підприємств із надання 

послуг населенню. 

тис.грн. 
 

Заходи програми 
39101,3 - 39101,3 38082,9 - 38082,9 -1018,4 - -1018,4 

 Забезпечення функціонування КП "Теплоенергетик" на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації 

 

затрат 
Загальна потреба на погашення 

заборгованості за спожитий 

природний газ за договорами 

реструктуризації  у 2018  році 

тис.грн. 
 

Заходи програми 
16609,7 - 16609,7 16609,7 - 16609,7 - - - 

 
«Фінансова підтримка КП «Ритуальна служба –спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» для виконання робіт по капітальному ремонту огорожі на кладовищі по пров. Громадянському» 

(з виготовленням проектно-кошторисної документації) 



 

затрат 
Обсяг витрат для виконання робіт по 

капітальному ремонту огорожі на 

кладовищі по пров. Громадянському 

тис.грн. 
 

Заходи програми 

 

- 
141 141 

- 

135,24 135,24 - -5,76 -5,76 

7 1210160 «Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства» 

 

Завдання 1 

Здійснення Головним управлінням житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства у м. 

Кропивницькому 

 
Затрат 

кількість штатних одиниць 

Од. Штатний розпис 
28 - 28 28 - 28 - - - 

  

8 1217360 « Виконання інвестиційних проектів» 

 Забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації 

 

Затрат                            

Обсяг витрат на 

забезпечення капітального 

ремонту 

внутрішньодворових 

доріг, у тому числі 

виготовлення проектно-

кошторисної документації 

 

 

тис.грн 

 

Заходи 

програми  

- 
3 638,3899 3 638,3899 - 2 743,17887 2 743,17887 - -895,21103 -895,21103 

 Забезпечення реконструкції парку-памятки садово- паркового мистетства місцевого значення «Перемоги»  

 

Затрат                               
Обсяг видатків на 

забезпечення реконструкції 

парку- памятки садово-

паркового мистетства 

місцевого значення 

«Перемоги», 

 

 

 

тис. грн 

 

 

 

Заходи 

програми 

 

- 
9 989,28721 9 989,28721 - 502,6634 502,6634 - -9 486,62381 

-

9 486,62381 

 Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція парку-памятки садово-паркового мистетства «Ковалівський» 

 

Затрат      
Обсяг видатків на 

забезпечення виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації по об’єкту 

«Реконструкція парку-

памятки садово-паркового 

мистетства «Ковалівський» 

 

 

 

тис. грн 

 

 

 

Заходи 

програми 
- 345,24779 345,24779 - - - - 345,24779 345,24779 

 Забезпечення реконструкції греблі р. Сугоклея» 

 

Затрат      

Обсяг видатків на 

реконструкцію  греблі р. 

Сугуклея, м. 

Кропивницький» 

 

 

тис. грн 

 

 

Заходи 

програми 

- 3 251,9 3 251,9 - 157,548 157,548 - -3094,352 -3094,352 

 Забезпечення капітального ремонту доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації  

 

 

Затрат     
Обсяг видатків на 

забезпечення капітального 

ремонту доріг, у тому числі 

виготовлення проектно-

кошторисної документації 

 

тис. грн 

 

Заходи 

програми 
- 19 177,07879 19 177,07879 - 3 156,5764 3 156,5764 - -16 020,50239 -16 020,5 

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

 

Затрат     
Обсяг видатків для 

забезпечення капітального 

ремонту мереж зовнішнього 

освітлення, у тому числі 

виготовлення проектно-

кошторисної документації 

 

 

 

 

тис. грн 

 

 

 

Заходи 

програми 

- 1 892,68261 1 892,68261 - 514,04779 514,04779 - -1 378,63482 -1 378,634 



та експертиза 

 Забезпечення капітального  ремонту покриттів проїздів та пішохідних доріжок на території Масляниківського кладовища по вул. Григорія Сковороди у м. Кропивницькому 

 

Затрат     

Обсяг видатків для 

забезпечення капітального 

ремонту 

покриттів проїздів та 

пішохідних доріжок на 

території Масляниківського 

кладовища по вул. Григорія 

Сковороди у м. 

Кропивницькому 

 

 

 

 

 

тис. грн 

 

 

 

Заходи 

програми 
- 4 958,103 4 958,103 - 2 897,37476 2 897,37476 - -2 060,72824 -2 060,728 

 Забезпечення капітального ремонту прорізів (заміна віконних блоків) у багатоповерхових житлових будинках, м. Кропивницький, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації 

 

Затрат                              

Обсяг видатків для 

забезпечення капітального 

ремонту прорізів (заміна 

віконних блоків) у 

багатоповерхових житлових 

будинках, м. 

Кропивницький, у тому 

числі виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації 

 

 

тис. грн 

 

Заходи 

програми 

 

 

 

  

 

 

   - 

 

 

 

2 098,2 2 098,2 
- - - - -2 098,2 -2 098,2 

9 
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» 

 Забезпечення надання пільг інвалідам 1-2 груп по зору  та сім’ям  військовослужбовців, що загинули  в Республіці  Афганістан  на оплату житлово-комунальних послуг 

 

Затрат                              

Обсяг забезпечення 

надання пільг інвалідам 

1 і 2 груп по зору на 

оплату житлово-

комунальних послу 

 

тис. грн 

 

Заходи 

програми 

145,5 
- 145,5 

145,5 - 145,5 - - - 

 

Затрат                              
Обсяг забезпечення 

надання пільг сім’ям 

військовослужбових, 

які загинули в 

Республіці Афганістан  

на оплату житлово-

комунальних послуг 

 

тис. грн 

 

Заходи 

програми 

24,5 
- 24,5 

24,5 - 24,5 - - - 

10 1216010 «Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства» 

 Забезпечення капітального ремонту покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації 

 

Затрат                                   
Обсяг витрат на 

забезпечення капітального 

ремонту покрівель житлових 

будинків, у тому числі 

виготовлення проектно-

кошторисної документації 

 

 

  тис.грн.  

 

 

  Заходи 

програми 

 

 

 

 

- 
28712,89 28712,89 - 20413,374 20413,374 - -8299,516 -8299,516 

 Забезпечення капітального ремонту ліфтів житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації 



 

Затрат                                   
Обсяг витрат на 

забезпечення капітального 

ремонту ліфтів у 

багатоповерхових житлових 

будинках, у тому числі 

виготовлення проектно-

кошторисної документації 

 

 

    тис.грн  

 

 

Заходи 

програми 

 

 

 

 

- 
3500 3500 - 3475,71 3475,71 - -24,29 -24,29 

 Проведення експертизи ліфтів 

 

Затрат                              
Обсяг витрат на проведення 

експертизи ліфтів 

тис. грн. 
Заходи 

програми 

 

- 231,9 231,9 - 228,864 228,864 - -3,036 -3,036 

 Забезпечення поточного ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації 

 

Затрат 

Обсяг видатків для 

забезпечення поточного 

ремонту 

внутрішньодворових доріг , 

у тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації 

 

    тис. грн.  

 

 

  Заходи 

програми 
2075,8 - 2075,8 1647,718 - 1647,718 

-

428,08 
- -428,08 

 Виготовлення технічної документації на житлові будинки ОСББ 

 

Затрат 

Обсяг витрат на 

виготовлення технічної 

документації на житлові 

будинки ОСББ 

 

    тис. грн.  

 

  Заходи 

програми 195 - 195 194,875 - 194,875 -0,125 - -0,125 

 Співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ  

 

Затрат                          

Обсяг витрат на 

співфінансування 

капітальних ремонтів 

новостворених та існуючих 

ОСББ 

 

тис.грн. 

 

Заходи 

програми 

 

 

 

- 2293 2293 

 

- 1625,713 
1625,713 - - 667,287 - 667,287 

 Реалізація проектів за рахунок коштів громадського бюджету по поточному ремонту 

 
Затрат                          
Обсяг витрат на поточний 

ремонт 

тис.грн. 
Заходи 

програми 
300 

- 300 
294,863 

- 
294,863 -5,137 - -5,137 

 Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи на капітальний ремонт житлового будинку по вул. Михайлівській, 2 

 

Обсяг витрат на 

виготовлення проектно-

кошторисної документації 

та експертизи на 

капітальний ремонт 

житлового будинку по вул. 

Михайлівській,2 

тис.грн. 
Заходи 

програми 
- 

161,9 161,9 
- 

126,035 

 

126,035 
- -35,865 -35,865 

 Забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації, в тому числі: 

 

Затрат                          

Обсяг витрат на 

забезпечення капітального 

ремонту 

внутрішньодворових доріг, 

у тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації 

 

тис.грн. 

 

Заходи 

програми 

- 
28193,877 28193,877 

- 
24410,63 

24410,63 - -3783,247 -3783,247 

 Забезпечення капітального ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації 

 

Затрат                          

Обсяг витрат на 

забезпечення капітального 

ремонту  

внутрішньобудинкових 

 

тис.грн. 

 

Заходи 

програми 

- 
1500 1500 

- 
698,816 

698,816 - -801,184 -801,184 



інженерних мереж, у тому 

числі виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації 

 Забезпечення влаштування пандусів для осіб з обмеженими фізичними можливостями у житлових будинках, у тому числі виготовлення  проектно-кошторисної документації 

 

Затрат                          

Обсяг витрат на 

забезпечення влаштування 

пандусів для осіб з 

обмеженими фізичними 

можливостями у житлових 

будинках, у тому числі 

виготовлення проектно-

кошторисної документації 

 

тис.грн. 

 

Заходи 

програми 

- 
200 200 

- 
145,273 

145,273 - -54,727 -54,727 

 

Виготовлення схеми 

теплопостачання міста 

Кропивницького 

   
  

 
 

    

 

 

Затрат                          
Обсяг витрат на 

виготовлення схеми 

 

тис.грн. 

 

Заходи 

програми 

- 
100 100 

- 
- 

- -100 - -100 

11 1213240 «Інші заходи та заклади» 

 Забезпечити компенсацію втрат соціально-вразливим категоріям населення за відключення їх від системи централізованого опалення 

 

Затрат                            
Обсяг забезпечення 

виконання програми 

оптимізації системи 

теплопостачання у місті 

Кропивницькому на 2017-

2018 роки 

тис.грн 
Заходи 

програми 975,154 - 975,154 385,873 - 385,873 
-

589,281 
- -589,281 

 Встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення 

 
Затрат                            

Обсяг видатків 
тис.грн 

Заходи 

програми 
25,000 - 25,000 - - - 

-

25,000 
- -25,000 

 Встановлення системи індивідуального опалення для сімей загиблих воїнів АТО 

 
Затрат                            

Обсяг видатків тис.грн. 
Заходи 

програми 
- 200,000 200,000 - 195,477 195,477 - -4,523 -4,523 

12 1216090   «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства » 

 Проведення огляду –конкурсу на кращий благоустрій багатоквартирних будинків та будинків приватного сектору у м. Кропивницькому  

 

Затрат     
Обсяг видатків, що 

спрямовуються на 

проведення огляду –

конкурсу на кращий 

благоустрій 

багатоквартирних будинків 

та будинків приватного 

сектору 

тис.грн. 
Заходи 

програми 
80 - 80 73,066 - 73,066 -6,934 - -6,934 

13       1217530 « Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики »      

 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

 

Затрат     
Обсяг видатків, що 

спрямовуються на 

придбання предметів 

довгострокового 

користування 

тис.грн. 
Заходи 

програми 
- 92 92 - 91,785 91,785 - -0,215 -0,215 

 


