
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року N 1209)

1200000
(код)

1210000
(код)

1216090 0640
(код) (КФКВК)

4. 

№ з/п
1

5.

6.

№ з/п

1

7.

гривень

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

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

N
з/п

Напрями використання  
бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

Завдання бюджетної програми:

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

Завдання 

 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства               
(найменування бюджетної програми)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Мета бюджетної програми:

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

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

3.



1 Проведення огляду 
–конкурсу на кращий 
благоустрій 
багатоквартирних будинків 
та будинків приватного 
сектору у м. 
Кропивницькому

80000.00 0.00 80000.00 74023.85 0.00 74023.85 -5976.15 0.00 -5976.15

Усього 80000.00 0.00 80000.00 74023.85 0.00 74023.85 -5976.15 0.00 -5976.15

8.

гривень

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
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, Рішення Міської 
ради міста Кропивницького 
від 31.01.2019 року №2289, 
Рішення Міської ради міста 
Кропивницького від 
27.08.2019 року №2760)

80000.00 0.00 80000.00 74023.85 0.00 74023.85 -5976.15 0.00 -5976.15

Усього 80000.00 0.00 80000.00 74023.85 0.00 74023.85 -5976.15 0.00 -5976.15

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв"язку з економією бюджетних коштів.

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

Найменування місцевої / 
регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

№ з/п



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
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 80000.00 0.00 80000.00 74023.85 0.00 74023.85 -5976.15 0.00 -5976.15

2 продукту
кількість переможців у 
конкурсі осіб Положення про 

огляд - конкурс 39 0 39 36 0 36 -3 0 -3

3 ефективності
Середні видатки на 1 
переможця грн. Розрахунок 2051.28 0.00 2051.28 2056.22 0.00 2056.22 4.94 0.00 4.94

4 якості
Динаміка кількості 
переможців у конкурсі  
порівняно  з попереднім  
роком

% Розрахунок 100 0 100 92.5 0 92.5 -7.5 0 -7.5

Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв"язку з економією бюджетних коштів.

Зменшення кількості переможців у конкурсі порівняно з попереднім роком на 7,5% відбулося в зв"язку з відхиленням членами комісії 3 учасників через низьку якість підготовки будинків до 
конкурсу.

Аналіз стану виконання результативних показників

Різниця кількості переможців у міському огляді-конкурсі  "Кращий благоустрій багатоквартирних будинків та будинків приватного сектору у м. Кропивницькому" від затверджених у 
паспорті бюджетної програми виникло у зв"язку з відхиленням членами комісії 3 учасників через низьку якість підготовки будинків до конкурсу.

Під час підведення підсумків міського огляду-конкурсу членами комісії одностайно було визначено переможцями ІІІ-місця в номінації "Кращий благоустрій багатоквартирних будинків у м. 
Кропивницькому" - 2 багатоповерхових будинка, що призвело до збільшення середньої виагороди на 1 переможця.

N
 з/п Показники Одиниця 

виміру
Джерело 

інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

(підпис)

(підпис)

Т.в.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства Т.М. Савченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та відомчого В.В. Барабаш
контролю-головний бухгалтер (ініціали/ініціал, прізвище)

Бюджетна програма «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» запроваджена для стимулювання громадськості до виконання робіт із поліпшення благоустрою 
будинків та прибудинкових територій, збереження та підтримки чистоти, порядку та належного технічного стану багатоповерхової житлової забудови та будинків приватного 
сектору у м. Кропивницькому. В 2019 році згідно "Положення про міський огляд-конкурс на кращий благоустрій багатоквартирних будинків та будинків приватного сектора у м. 
Кіровограді" (зі змінами) проведено конкурс, кількість преможців 36 осіб, загальний обсяг видатків становив 74023,85грн. За результатами огляду-конкурсу зекономлено бюджетних 
коштів в сумі 5976,15грн.

Бюджетна програма надала можливість здійснити проведення огляду-конкурсу на кращий благоустрій багатоквартирних будинків та будинків приватного сектору у м. 
Кропивницькому, поширити досвід зразкового утримання будинків та прибудинкових територій багатоквартирних будинків та будинків приватного сектору, дотримання Правил 
благоустрою міста Кропивницького, підвищення естетичного вигляду, технічного стану та подовження строків експлуатації житлових будинків.


