
ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

1200000 03365245
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код ЄДРПОУ)

1210000 03365245
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код ЄДРПОУ)

1216090 6090 0640 11201100000

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(Код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(код бюджету)

4.

2.

3.

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

      Інша діяльність у сфері житлово-
комунального господарства               

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

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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)

03 лютого 2020 № 08

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 80000 гривень, у тому числі загального фонду - 80000 гривень та спеціального 
фонду - 0 гривень.

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

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



5.

6. 

№ з/п

1

7.

8.

№ з/п

1

гривень

№ з/п
Напрями 

використання 
бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 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 благоустрій населених пунктів", Закон 
України "Про органи самоорганізації населення", Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному 
будинку», наказ Міністерства  фінансів України від 26.08.2014 № 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 за видатками, що можуть здійснюватися з 
усіх місцевих бюджетів (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.09.2015 № 765),  Рішення Кіровоградської міської ради 
від 31.03.2015 №4063 «Положення про міський огляд – конкурс на кращий благоустрій багатоквартирних будинків та будинків 
приватного сектора у м. Кіровограді», наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 
№76 «Про затвердження правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій»,  Рішення Міської ради міста Кропивницького 
від 18.12.2019 року № 3046 «Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік», Рішення міської ради від 17.01.2017 року №763 "Про 
затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького  на  2017-2021 
роки" (зі змінами та доповненнями), Рішення Міської ради міста Кропивницького від 18.12.2019 року №3054 "Про затвердження Правил 
благоустрою території міста Кропивницького".

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Поширення досвіду зразкового утримання будинків та прибудинкових територій багатоквартирних будинків та будинків приватного 
сектору

Мета бюджетної програми: Стимулювання громадськості до виконання робіт із поліпшення благоустрою будинків та прибудинкових 
територій, забезпечення чистоти і порядку  в м. Кропивницькому

Завдання бюджетної програми:

Завдання
Збереження та підтримання чистоти, порядку та належного технічного стану багатоповерхової житлової забудови та будинків приватного 
сектору у м. Кропивницькому

9. Напрями використання бюджетних коштів:



1 Проведення огляду 
–конкурсу на кращий 

благоустрій 
багатоквартирних 

будинків та будинків 
приватного сектору у м. 

Кропивницькому

80000 0 80000

Усього 80000 0 80000

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  
2017-2021 роки, 
затверджена рішенням 
міської ради від 
17.01.2017 року № 763 
(зі змінами та 
доповненнями)

80000 0 80000

Усього 80000 0 80000

11.

№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

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

Результативні показники бюджетної програми:



Проведення огляду 
–конкурсу на кращий 

благоустрій 
багатоквартирних 

будинків та будинків 
приватного сектору у м. 

Кропивницькому
1 затрат

Обсяг видатків, що 
спрямовуються на 
проведення огляду 
–конкурсу на кращий 
благоустрій 
багатоквартирних 
будинків та будинків 
приватного сектору

грн. кошторис 80000 0 80000

2 продукту
кількість переможців у 
конкурсі осіб Положення про огляд - 

конкурс 39 0 39

3 ефективності
Середні видатки на 1 
переможця грн. розрахунок 2051 0 2051

4 якості
Динаміка кількості 
переможців у конкурсі  
порівняно  з 
попереднім  роком

% розрахунок 108.3 0 108.3

(підпис)

(підпис)

Дата погодження
"31" січня 2020
М.П.

Т.в.о. начальника Головного управління житлово-
комунального господарства Міської ради

ради міста Кропивницького (ініціали/ініціал, прізвище)

міста Кропивницького Т. САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Міської ради міста 
Кропивницького
Начальник фінансового управління Міської Л. БОЧКОВА


