
03365245
(код)

03365245
(код)

1216020 0620

(КТПКВК 
МБ)(код) (КФКВК)

N
з/п
1

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

N
з/п
1
2

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

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

Завдання

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню
Забезпечення погашення заборгованості  КП "Теплоенергетик"  за спожитий природний газ за договорами реструктуризації

N
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

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

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

1.

2.

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

3.

Звіт

Відхилення
Напрями використання 

бюджетних коштів*

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-
комунальні послуги

(найменування бюджетної програми)

Ціль державної політики

Забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі  житлово-комунального господарства

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

гривень



1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 57,175,032 1,279,500 58,454,532 57,103,386 1,279,282 58,382,668 -71,646 -218 -71,864

2 19,309,709 0 19,309,709 16,609,708 0 16,609,708 -2,700,001 0 -2,700,001

76,484,741 1,279,500 77,764,241 73,713,094 1,279,282 74,992,376 -2,771,647 -218 -2,771,865

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

76,354,741 1,279,500 77,634,241 73,713,094 1,279,282 74,992,376 -2,641,647 -218 -2,641,865

Економія відповідно до фактичної потреби

2

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

Найменування місцевої/ 
регіональної програми

ВідхиленняЗатверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

Забезпечення належної та 
безперебійної роботи 
комунальних підприємств із 
надання послуг населенню

Програма утримання, благоустрою 
та розвитку житлово-комунального 
господарства міста Кропивницького 
на 2017-2021роки затверджена 
рішенням МРМК від 17.01.17р. № 
763 (зі змінами від 31.01.19р. № 
2289, від 07.05.19р. № 2495,  від 
27.08.19р. №2760,  від 08.10.19р. № 
2915, від 19.11.19р. №2991).  

гривень

2

Усього

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

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

N 
з/п



130,000 0 130,000 122,895 0 122,895 -7,105 0 -7,105

76,484,741 1,279,500 77,764,241 73,835,989 1,279,282 75,115,271 -2,648,752 -218 -2,648,970
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 витрат 
на 

забезпечення 
належної та 

безперебійної 
 роботи 

комунальних 
підприємств 
із надання 

послуг 
населенню.

грн

Програма 
утримання

, 
благоустро

ю та 
розвитку 
житлово-

комунальн
ого 

господарст
ва міста 

Кропивниц
ького на 

2017-
2021роки 

(зі 
змінами)

57,175,032 1 279 500 58 454 532 57,103,386 1,279,282 58,382,668 -71,646 -218 -71,864

2 продукту

Програма розвитку та збереження 
зелених насаджень у місті 
Кропивницький на 2018-2021 роки 
(зі змінами від 27.08.2019 № 2759)

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

Відхилення

Економія відповідно до фактичної потреби

N 
з/п Показники Одиниця 

виміру

Джерело 
 

інформа
ції

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)

Усього:



Кількість 
комунальн
их 
підприємст
в, яким 
планується 
 надати 
фінансову 
підтримку

од.

Програма 
утримання

, 
благоустро

ю та 
розвитку 
житлово-

комунальн
ого 

господарст
ва міста 

Кропивниц
ького на 

2017-
2021роки 

(зі 
змінами)

8 1 8 8 1 8 0 0 0

3 ефективнос
ті

Середні 
витрати 
фінансової 
підтримки 
на одне 
комунальн
е 
підприємст
во

грн розрахун
ок 7 146 879 1 279 500 7 306 817 7,137,923 1,279,282 7,297,833 -8,956 -218 -8,984

4 якості

Економія відповідно до фактичної потреби

Економія відповідно до фактичної потреби



Динаміка 
надання 
обсягу 
фінансової 
допомоги 
комунальн
им 
підприємст
вам  до  
попередньо
го періоду      
    ( 2018 
рік – 
заг.фонд 
38136409; 
спец.фонд-
135 247)

відс. Розраху
нок 149.9 в 9,5 раза 

більше 152.7 149.9 в 9,5 раза 
більше 152.7 0 0 0

1 затрат

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

Економія відповідно до фактичної потреби
Аналіз стану виконання результативних показників



Загальна 
потреба на 
погашення 
заборговано
сті за 
спожитий 
природний 
газ за 
договорами 
реструктури
зації  у 2019  
 році

грн

Договори 
 
реструкту
ризації, 
Рішення 
КМР від 
10.10.17р
.                 
  № 1137 
(із 
змінами 
від 
19.12.17р
.                   
    № 
1262); 
рішення 
МРМК 
від 
27.08.19р
.№2767)

19,309,709 0 19,309,709 16,609,708 0 16,609,708 -2,700,001 0 -2,700,001

2 продукту

Обсяг 
витрат на 
погашення 
заборгован
ості за 
спожитий 
природний 
газ за 
договорам
и 
реструктур
изації у 
2019 році

грн
План 

викорис
тання

19,309,709 0 19,309,709 16,609,708 0 16,609,708 -2,700,001 0 -2,700,001

Економія відповідно до фактичної потреби

Економія відповідно до фактичної потреби



3 якості

Питома 
вага витрат 
на 
погашення 
заборговано
сті за 
спожитий 
природний 
за 
договорами 
реструктури
зації до 
загальної 
потреби на 
погашення 
заборговано
сті газ у 
2019 році

відс. Розраху
нок 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.

Економія відповідно до фактичної потреби

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о.начальника Головного управління житлово-
комунального господарства

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

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

____________

Барабаш В.В.

У 2019 році Головним управлінням житлово-комунального господарства надавалась фінансова підтримка 8 комунальним підприємствам для безперебійного їх 
функціонування. Результативні показники виконані у повному обсязі. Існує економія відповідно до фактичних витрат.  


	звіт з 01.01.2020

