
№

1.

2.

3.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1 Створення системи стимулювання підвищення рівня енергоефективності

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 210,000.00 гривень та

гривень.спеціального фонду-

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

24,000.00

Спеціальний фонд

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

1

210,000.00 гривень, у тому числі загального фонду

0.00 24,000.00

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО
Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

1

1

Здійснення заходів з енергозбереження

№ з/п

гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

4 5
Оплата послуг програмного продукту "Енергоплан"

1200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

0.00

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Накази Міністерства фінансів України: від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження примірного переліку 
результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"; Рішення Кіровоградської міської ради від 
18.12.2013 р. № 2639 "Про приєднання до Європейської ініціативи "Угоди мерів"; Рішення виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 24.09.2019 р.        № 549 "Про 
затвердження Положення про систему енергетичного менеджменту в бюджетній сфері м. Кропивницького"; Рішення Кропивницької міської ради від 22.12.2020 р. № 43 "Про бюджет 
Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами); Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 р. № 98 "Про затвердження Програми формування 
позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м.Кропивницького на 2021-2023 роки" (зі змінами, рішення Кропивницької міської ради від 20.05.2021 року № 375)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання, термін реалізації до 2030 року.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

(код бюджету)
1152800000Заходи з енергозбереження

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)        

24 червня 2021 82

Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

03365245
(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

1217640 7640 0470

1210000 Головне управління житлово-комунального господарства 03365245
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

2 Розробка програми "Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату м. 
Кропивницького на період до 2030 року"

186,000.00 0.00 186,000.00

УСЬОГО 210,000.00 0.00 210,000.00



М.П.
(Дата погодження)

Фінансове управління Кропивницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

24 червня 2021 р.

Заступник начальника Фінансового управління - начальник 
відділу Надія ШВЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

№ з/п

2 3

(підпис)

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

Віктор КУХАРЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

0

Начальник Головного управління житлово-комунального 
господарства Кропивницької міської ради

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

гривень

(підпис)

Усього

(ініціали/ініціал, прізвище)

Загальний фонд

2
затрат

53 4

Одиниця 
виміруПоказники Спеціальний фонд

24,000.00

1.00

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

1
Програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. 
Кропивницького на 2021-2023 роки (зі змінами рішення Кропивницької міської ради 
від 20.05.2021 року № 375)

210,000.00 0.00 210,000.00

1 54

6 7

Усього 210,000.00 0.00 210,000.00

0
Обсяг видатків на розробку програми "План дій сталого 

енергетичного розвитку та клімату м. Кропивницького на період до 
2030 року"

грн.
Розрахунок до кошторису

186,000.00 0.00 186,000.00

0 Обсяг видатків на оплату послуг програмного продукту 
"Енергоплан"

грн. Розрахунок до кошторису 24,000.00 0.00

0 Кількість лічильників, показники яких обробляються за допомогою 
програми "Енергоплан"

од. Програма "Енергоплан" 521.00 0.00 521.00

0 продукту

0 ефективності

0 Програма "План дій сталого енергетичного розвитку та клімату м. 
Кропивницького на період до 2030 року"

од. Угода мерів 1.00 0.00

46.07

0
Середні затрати на розробку програми "План дій сталого 

енергетичного розвитку та клімату м. Кропивницького на період до 
2030 року

грн.
Розрахунок

186,000.00 0.00 186,000.00

0 Середні затрати на облік показників одного лічильника грн. Розрахунок, програма 
"Енергоплан"

46.07 0.00

0 Рівень забезпечення виконання заходів відс. Розрахунок 100.00 0.00 100.00
0 якості


