
Інформація Головного управління житлово-комунального господарства  

Кропивницької міської ради про бюджет за бюджетними програмами  

за 2021 рік 
 

         Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької 

міської ради (надалі – Головне управління) є виконавчим органом Кропивницької 

міської ради, діяльність якого регламентується Положенням про Головне 

управління, затвердженим рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого  

2021 року  № 71. 

       Виконання повноважень Головним управління житлово-комунального 

господарства здійснено за 16 бюджетними програмами, а саме: 

       1210160 «Керівництво і управління у сфері житлово-комунального 

господарства», 

       1213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального 

забезпечення», 

       1216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду», 

       1216012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання        

теплової енергії», 

       1216015 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів», 

       1216020 «Забезпечення  функціонування підприємств, установ та організацій, 

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги», 

       1216030 «Організація благоустрою населених пунктів, 

       1216072 «Погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає 

урегулюванню згідно з Законом України"Про заходи, спрямовані на врегулювання 

заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств 

централізованого водопостачання і водовідведення"за рахунок субвенції з 

державного бюджету», 

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

       1217310  «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства», 

       1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури», 

       1217462 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету», 

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

       1217640 «Заходи з енергозбереження», 

       1217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання», 

       1217691  «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами 

місцевого самоврядування». 

        Загальна сума видатків, затверджена  Головному управлінню на 2021 рік, 

становить 731059,1 тис. грн, з них використано 676596,0 тис. грн, або 92,6 % у тому 

числі за загальним фондом затверджено кошторисом – 285878,0 тис.грн, 

використано 281809,0 тис. грн, або 98,6 %, за спеціального фонду затверджено 

кошторисом  445181,1 тис. грн, використано – 394787,0 тис. грн, або 88,7 %.  

      За рахунок коштів загального та спеціального фондів міського бюджету 

забезпечено виконання основних напрямів діяльності Головного управління 

житлово-комунального господарства за кожною бюджетною програмою.  

     Звіти про виконання бюджетних програм розміщені на сайті Кропивницької 

міської ради. 



    Публічне представлення інформації Головного управління житлово-

комунального господарства про бюджет за бюджетними програмами буде 

проводитися 22 лютого 2022 року у приміщенні  будівлі  Кропивницької міської 

ради  кім.117.   
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