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4.

2.

Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста 
Кропивницького

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 015 598,68 гривень,  у тому числі загального фонду - 
1 102 490 гривень та спеціального фонду - 1 913 108,68 гривень .

1.

3.

12.06.19  № 114)

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

(найменування головного розпорядника)

Паспорт

Заходи з енергозбереження

Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста 
Кропивницького

(найменування відповідального виконавця)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

( у редакції наказу Головного управління житлово-комунального                                             
             господарства Міської ради міста Кропивницького)

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

Наказ / розпорядчий документ
Головне управління житлово-комунального господарства  
 Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.02.2019 № 03



5.

6
№ з/п

7
8

N з/п

1

2

Мета бюджетної програми: Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економне використання

Підстави для виконання бюджетної програми:

Завдання

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики

Реалізація державної політики спрямована на підвищення енергоефективності стабільного та ефективного 
функціонування благоустрою міста, забезпечення збереження енергоресурсів 

Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення в рамках проекту "Підвищення енергоефективності у 
навчальних закладах і системі вуличного освітлення у м. Кропивницькому"

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 «Про деякі питання 
запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”(зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 
27.07.2011 № 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), Закон України «Про благоустрій  
населених пунктів»; наказ Держжитлокомунгоспу України від 23 вересня 2003р. № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання 
об’єктів благоустрою населених пунктів», рішення міської ради від 18.03.2008р. № 475 «Про встановлення Правил благоустрою м. Кіровограда», 
рішення Міської ради міста Кропивницького від 20.12.2018 р. № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік» (зі змінами від 31.01.2019р. № 
2297, від 27.08.2019 р. №2753), Програма утримання, благоустрою та 
розвитку житлово-комунального  господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки, затверджена рішенням Міської ради 
від 17 січня 2017 року № 763 (зі змінами відповідно до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019р. № 2289, 
від 27.08.2019 р.№ 2760), рішення Міської ради від 21.11.2017р. № 1204 «Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування 
інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення м. Кропивницькому», рішення 
Кіровоградської обласної ради від 21.09.18 р. № 540 "Про внесення змін до програми енергоефективності Кіровоградської області
на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської обласної ради від 19 травня 2017 року № 285", рішення Міської ради 
міста Кропивницького від 07.05.2019 р. № 2496 «Про затвердження програми відшкодування частини суми (тіла) кредитів, 
залучених ОСББ, ЖБК міста Кропивницького на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних 
житлових будинках, на 2019-2022 роки»  

Завдання бюджетної програми:

Відшкодування частини витрат на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках



гривень

N з/п Напрями використання 
бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6

1

Капітальний ремонт мереж 
зовнішнього освітлення вулиць міста 
в рамках проекту «Підвищення 
енергоефективності у навчальних 
закладах і системі вуличного 
освітлення у м. Кропивницькому», у 
т.ч.:

1913108.68 1913108.68 1913108.68

Залучення залишку запозичених коштів 
кредиту Північної      екологічної 
фінансової корпорації (НЕФКО).

539108.68 539108.68 539108.68

співфінансування з міського бюджету 1374000 1374000 1374000

2

Відшкодування частини суми 
кредитних коштів, залучених ОСББ, 
ЖБК на  впровадження 
енергоефективних заходів у 
багатоквартирних будинках

1102490 1102490

1102490 1913108.68 1913108.68 3015598.68

гривень
Найменування місцевої / 

регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
Програма утримання, благоустрою та 
розвитку житлово-
комунального господарства міста 
Кропивницького на 2017- 2021 роки
затверджена рішенням Міської ради 
від 17 січня 2017 року № 763 
(зі змінами відповідно до рішення 
Міської ради міста Кропивницького 
від 31.01.2019р. № 2289, 
від 27.08.2019 р. № 2760)

1102490 1913108.68 1913108.68

Усього 1102490 1913108.68 1913108.68

11

9

10

Усього

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Результативні показники бюджетної програми:

Напрями використання бюджетних коштів:



гривень

N з/п Показник Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний 

фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1

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

грн Заходи програми, 
розрахунок до кошторису 1913108.68 1913108.68

Залучення залишку зшляхом кредиту  
Північної      екологічної фінансової 
корпорації (НЕФКО).

грн 539108.68 539108.68

співфінансування з міського бюджету грн 1374000 1374000
продукту

Кількість об’єктів, що потребують 
капітального ремонту, од Од.

Титульний список виконання 
заходів з капітального, 
поточного ремонтів та 
утримання об'єктів благоустрою 
міста

2 2

ефективності
Середня вартість ремонту одного 
об’єкта грн розрахунок 956554 956554

Титульний список виконання 
заходів з капітального, 
поточного ремонтів та 
утримання об'єктів благоустрою 
міста



якості
Річна економія спожитої 
електроенергії в натуральному виразі.
Електроенергія
СО2

Тис.кВт/рік

    Т/р
розрахунок

56,126

44,9

56,126

44,9

2

Відшкодування частини суми 
кредитних коштів, залучених 
ОСББ, ЖБК на  впровадження 
енергоефективних заходів у 
багатоквартирних будинках
затрат
Обсяг видатків для забезпечення 
відшкодування частини суми 
кредитних коштів, залучених ОСББ, 
ЖБК на  впровадження 
енергоефективних заходів у 
багатоквартирних будинках

грн Заходи програми, 
розрахунок до кошторису 1102490 1102490

Кількість ОСББ 
(участники програми), які отримали 
енергокредит відповідно до Урядової 
програми "Теплий кредит"

Од.

Реєстри позичальників (ОСББ  
міста Кропивницького), які 
отримали енергокредит 
відповідно до Урядової 
програми "Теплий кредит" у 
відділеннях банків.

16 16

продукту

Кількість ОСББ 
(участники програми), яким 
планується погашення енергокредит 
відповідно до Урядової програми 
"Теплий кредит"у 2019 році

Од.

Зведенні реєстри позичальників  
(ОСББ міста Кропивницького) 
надані відділеннями банків, 
яким планується погашення 
енергокредит відповідно до 
Урядової програми "Теплий 
кредит"у 2019 році

14 14

ефективності
Середня вартість грн розрахунок 78749 78749



якості

Питома вага кількості ОСББ 
(участники програми),  яким 
планується погашення  енергокредит 
у 2019 році до кількості ОСББ, які 
отримали енергокредит відповідно до 
Урядової програми "Теплий кредит" 

% розрахунок 87.50 87.50

(підпис)

(підпис)

М. П.

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

«____» ____________ 2019
Дата погодження

(ініціали та прізвище)

Фінасове управління Міської ради міста 
Кропивницького

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Л. БОЧКОВА
(ініціали та прізвище)


