
03365245
(код)

03365245
(код)

1213180 1060

(КТПКВК (КФКВК)

N
з/п
1

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

N
з/п

1

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 178,500 0 178,500 116,339 0 116,339 -62,161 0 -62,161

178,500 0 178,500 116,339 0 116,339 -62,161 0 -62,161

гривень

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік

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

Забезпечення надання пільг особам з інвалідністю 1-2 груп по зору  та сім’ям  військовослужбовців, що загинули  в Республіці  Афганістан  на оплату житлово-
комунальних послуг 

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

Забезпечення надання пільг 
особам з інвалідністю 1-2 груп по 
зору  та сім’ям  
військовослужбовців, що загинули  
 в Республіці  Афганістан  на 
оплату житлово-комунальних 
послуг 

Економія коштів в зв’язку з оформленням субсидій, відмова від пільг 

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

3.

Напрями використання 
бюджетних коштів*

2

Усього
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених 
у паспорті бюджетної програми

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

1.

2.

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 

(найменування бюджетної програми)

Ціль державної політики

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

Завдання

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N
з/п



загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 178,500 0 178,500 116,339 0 116,339 -62,161 0 -62,161

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 затрат

Обсяг 
забезпечення 

надання 
пільг 

інвалідам 1 і 
2 груп по 
зору на 
оплату 

житлово-
комунальних 

послуг

грн

Заходи 
програми, 
розрахуно

к до 
кошторис

у

160,000 0 160,000 102,734 0 102,734 -57,266 0 -57,266

гривень

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

N 
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

N 
з/п Показники Одиниця 

виміру

Джерело 
інформац

ії

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/ 
регіональної програми

Відхилення

Відхилення

2
Програма соціального захисту та 
соціальної підтримки окремих 
категорій населення міста на 2017-
2019 роки



Обсяг 
забезпечення 

надання 
пільг сім’ям 
військовослу
жбових, які 
загинули в 
Республіці 

Афганістан  
на оплату 
житлово-

комунальних 
послуг

грн

Заходи 
програми, 
розрахуно

к до 
кошторис

у

18,500 0 18,500 13,605 0 13,605 -4,895 0 -4,895

2 продукту

Кількість 
отримувачів 
 послуг 
інвалідів 1 і 
2 груп по 
зору

од.

Список 
інвалідів 

1 і 2  
групи по 

зору 
Кіровогр
адської 

обласної 
організац
ії  УТОС

92 0 92 92 0 92 0 0 0

Кількість 
отримувачів 
 послуг 
сімей 
військовосл
ужбових, 
які 
загинули в 
Республіці 
Афганістан

од.

Список 
сімей 

військово
службовц

ів, які 
загинули 

в ДРА 
спілки 

ветеранів 
 

Афганіст
ану

5 0 5 5 0 5 0 0 0

3 ефективност
і

Економія коштів в зв’язку з оформленням субсидій, відмова від пільг 

Економія коштів в зв’язку з оформленням субсидій, відмова від пільг 



Середній 
розмір 
витрат на 
надання 
пільг  
інвалідам 1 
і 2 груп по 
зору щодо 
оплати 
житлово-
комунальни
х послуг  на 
одного 
пільговика 
на рік

грн Розрахун
ково 1739 0 1739 1117 0 1117 -622 0 -622

Середній 
розмір 
витрат на 
надання 
пільг  
сім’ям 
військовосл
ужбовців, 
які 
загинули в 
Республіці 
Афганістан 
щодо 
оплати 
житлово-
комунальни
х послуг  на 
одного 
пільговика 
на рік

грн Розрахун
ково 3700 0 3700 2721 0 2721 -979 0 -979

4 якості
Економія коштів в зв’язку з оформленням субсидій, відмова від пільг 



Динаміка 
кількості 
отримувачів 
 коштів 
інвалідів 1 і 
2 груп по 
зору 
порівняно з 
попереднім 
роком (у 
2018 році-
97 од)

відс. Розрахун
ок 94.8 0 94.8 99.9 0 99.9 -5.1 0 -5.1

Динаміка 
кількості 
отримувачів 
 коштів 
сімей 
військовосл
ужбовців, 
які 
загинули в 
Республіці 
Афганістан 
порівняно з 
попереднім 
роком (у 
2018 році -
5 од)

відс. Розрахун
ок 100 0 100 100 0 100 0 0 0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Управлінням опрацьовано акти звірки по наданню пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг. На 2019 рік пільги надавались 97 особам. Відшкодовано 
в повному обсязі.

Аналіз стану виконання результативних показників

(ініціали/ініціал, прізвище)
Савченко Т.М.

____________

Барабаш В.В.
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о.начальника Головного управління житлово-
комунального господарства

Начальник відділу планово-фінансової роботи, 
бухгалтерського обліку та відомчого контролю - 
головний бухгалтер 

Економія коштів в зв’язку з оформленням субсидій, відмова від пільг 


	звіт з 01.01.2020

