
    ЗАТВЕРДЖЕНО 

    Наказ Міністерства фінансів України 
    26 серпня 2014 року № 836 

    (у редакції наказу Міністерства фінансів України 

     від  29 грудня 2018 року № 1209) 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ / розпорядчий документ 

Головне управління житлово-комунального 

господарства Міської ради міста Кропивницького 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  

                         

14.02.2019 №  03 

 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

1. 1200000 
(код) 

 

Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького 
                                           (найменування головного розпорядника) 

 

2. 1210000 
 (код) 

 

Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького 
                                        (найменування відповідального виконавця) 

 

3. 1213180  
(код) 

 

    1060 
(КФКВК) 

 

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  
(найменування бюджетної програми) 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 178 500 гривень, у тому числі загального фонду 178 500 гривень та спеціального 

фонд  0  гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Підставою для виконання цієї бюджетної програми є Конституція України, Бюджетний кодекс України, законодавчі акти, нормативно-правові 



2 
 

документи, наказ Міністерства соціальної політики України № 688 від 14.05.2018 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і 

результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради від 02 червня 2015 року № 300 "Про затвердження порядків надання пільг",  рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 12.07.18 № 1740 Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 760 « Про 

затвердження  Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста  на 2017-2019 роки» , рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 20.12.2018 № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького  на 2019 рік».  

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

№ з/п  Ціль державної політики 

1  Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-

комунального господарства 

 

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення 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 

8. Завдання бюджетної програми 

 № з/п Завдання 

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

на оплату житлово-комунальних послуг  

9. Напрями використання бюджетних коштів 

                                                                                                                                                                                          гривень 

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

 1 2 3  4   5 

1  Забезпечення надання пільг інвалідам 1-2 груп по зору  та 

сім’ям  військовослужбовців, що загинули  в Республіці  

Афганістан  на оплату житлово-комунальних послуг  

 178 500 0 178 500 

Усього 178 500 0 178 500 
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10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми 

гривень 

№ з/п Найменування місцевої/регіональної 

програми 
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3   4  5 

1 Програма соціального захисту та 

соціальної підтримки окремих категорій 

населення міста Кіровограда на 2017-

2019 роки 

178 500 0 178 500 

Усього 178 500 0 178 500 

 

11. Результативні показники бюджетної програми 

№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело 

інформації 
Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Забезпечення надання пільг 

інвалідам 1-2 груп по зору на 

оплату житлово-

комунальних послуг  

     

 затрат      

  Обсяг забезпечення надання 

пільг інвалідам 1 і 2 груп по 

зору на оплату житлово-

комунальних послуг 

грн Заходи програми, 

розрахунок до 

кошторису 

160 000 0 160 000 

 продукту      

  Кількість отримувачів послуг 

інвалідів 1 і 2 груп по зору 

од. Список інвалідів 

1 і 2  групи по 

зору 

Кіровоградської 

92  92 
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обласної 

організації  УТОС 

 ефективності      

 Середній розмір витрат на 

надання пільг  інвалідам 1 і 2 

груп по зору щодо оплати 

житлово-комунальних послуг  

на одного пільговика на рік 

грн Розрахунково 1 739  1 739 

 якості      

 Динаміка кількості 

отримувачів коштів інвалідів 1 

і 2 груп по зору порівняно з 

попереднім роком (у 2018 

році-97 од) 

% Розрахунок 94,8  94,8 

2 Забезпечення надання пільг 

сім’ям  військовослужбовців, 

що загинули  в Республіці  

Афганістан  на оплату 

житлово-комунальних 

послуг 

     

 затрат      

 Обсяг забезпечення надання 

пільг сім’ям 

військовослужбових, які 

загинули в Республіці 

Афганістан  на оплату 

житлово-комунальних послуг 

грн Заходи програми, 

розрахунок до 

кошторису 

18 500 0 18 500 

 продукту      

 Кількість отримувачів послуг 

сімей військовослужбових, які 

загинули в Республіці 

Афганістан 

од. Список сімей 

військовослужбов

ців, які загинули в 

ДРА спілки 

ветеранів 

Афганістану 

5  5 

 ефективності      

 Середній розмір витрат на грн Розрахунково 3 700  3 700 
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надання пільг  сім’ям 

військовослужбовців, які 

загинули в Республіці 

Афганістан щодо оплати 

житлово-комунальних послуг  

на одного пільговика на рік 

 якості      

 Динаміка кількості 

отримувачів коштів сімей 

військовослужбовців, які 

загинули в Республіці 

Афганістан порівняно з 

попереднім роком (у 2018 

році-5 од) 

% Розрахунок 100  100 

 

 

В.о. начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства 

Міської ради міста Кропивницького   

 
  

 ____________ 
(підпис) 

 
 

Т.САВЧЕНКО 
(ініціали/ініціал, прізвище) 

ПОГОДЖЕНО: 

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького 

Начальник фінансового управління 

Міської ради міста Кропивницького 

 
 
 

 
 ____________ 

(підпис) 

 
 Л.БОЧКОВА 

(ініціали/ініціал, прізвище) 

Дата погодження  

«08» 02. 2019р. 

М. П. 


