ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
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

2.

1210000

3.

1216020

Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького

(код)

(найменування головного розпорядника)

Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького

(код)

(код)

(найменування відповідального виконавця)

0620
(КФКВК)

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або
надають житлово-комунальні послуги
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 44 859 709,00 гривень, у тому числі загального фонду 44 859 709,00 гривень та
спеціального фонду ________ гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Підставою для виконання цієї бюджетної програми є законодавчі акти, нормативно-правові документи, Конституція України, Бюджетний
кодекс України, Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836

2

«Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (із змінами), наказ Міністерства
фінансів України від 27.07.2011р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для
місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.09.2015
№ 765), рішення міської ради міста Кропивницького від 20.12.2018 № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік», Програма
утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки, затверджене рішення
міської ради від 17.01.2017 № 763 (зі змінами), рішення Кіровоградської міської ради від 10.10.2017 № 1137 «Про договори з реструктуризації
заборгованості за спожитий природний газ» (зі змінами).
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ціль державної політики
Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житловокомунального господарства

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню.
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п

Завдання

1

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

2

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

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

28 250 000,00

0,00

28 250 000,00

2

Забезпечення погашення заборгованості

16 609 709,00

0,00

16 609 709,00

3

КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ за
договорами реструктуризації
Усього

44 859 709,00

0,00

44 859 709,00

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 утримання, благоустрою та
розвитку житлово-комунального
господарства міста Кропивницького на
2017-2021роки

44 859 709,00

0,00

44 859 709,00

44 859 709,00

0,00

44 859 709,00

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1
1

2
Забезпечення належної та
безперебійної роботи
комунальних підприємств із
надання послуг населенню.
затрат
Обсяг витрат на забезпечення
належної та безперебійної
роботи комунальних

3

4

5

6

7

грн

Заходи програми

28 250 000,00

0,00

28 250 000,00

4

підприємств із надання послуг
населенню.
продукту
Кількість теплопостачальних
підприємств, яким планується
надати фінансову підтримку

2

ефективності
Середні витрати фінансової
підтримки на одне комунальне
підприємство
якості
Динаміка надання обсягу
фінансової допомоги
комунальним підприємствам
до попереднього періоду 2018
рік – 54 746 188)
Забезпечення погашення
заборгованості
КП "Теплоенергетик" за
спожитий природний газ за
договорами реструктуризації
затрат
Загальна потреба на
погашення заборгованості за
спожитий природний газ за
договорами реструктуризації
у 2019 році

продукту

од.

Мережа
розпорядників і
одержувачів
коштів

2

2

грн

Розрахунок

14 125 000,00

14 125 000,00

відс.

Розрахунок

51,6

51,6

грн

Договори
реструктуризації,
Рішення КМР від
10.10.17
№
1137 «Про
договори з
реструктуризації
заборгованості за
спожитий
природний газ»
(із змінами)

16 609 709,00

0,00

16 609 709,00

5

Загальні витрати на погашення
заборгованості за спожитий
природний газ за договорами
реструктуризації у 2019 році
якості
Питома вага витрат на
погашення заборгованості за
спожитий природний газ у
2019 році за договорами
реструктуризації до загальної
потреби на погашення
заборгованості

грн

План
використання

16 609 709,00

16 609 709,00

відс.

Розрахунок

100

100

В.о. начальника Головного управління
житлово-комунального господарства
Міської ради міста Кропивницького

____________

Т.САВЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького
Начальник фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького

Дата погодження
«08» 02.2019р.
М. П.

____________

Л.БОЧКОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

