
6.

2. Управління з питань захисту прав дітей  Міської ради міста Кропивницького

(код)

0910000

Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; 

Постанова КМУ від 26.04.2002 № 564 " Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу"

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативнах показників бюджетних програм для  місцевих бюджетів за 

видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"(зі змінами)

Наказ Міністерства фінасів України від 26.008.2014 року №836 "Про деякі питання запроваження програмно-цільового методуц складання  та виконаненя місцевих бюджетів"(зі 

змінами)

Рішеннея Міської ради міста Кропивницького від 20.12.2018 №2263 "Про  бюджет міста Кропивницького на 2019 рік"                                                                                                                           

Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 № 2282 " Про Затвердження Програми забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та 

осіб з їх числа на 2019-2021 роки"

7. Мета бюджетної програми:
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, утримання його у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, 

покращення умов проживання мешканшів міста

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління з питань захисту прав дітей  Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 0,00 гривень та

(найменування відповідального виконавця)

3 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

(код)

 08 лютого 2019 року № 3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1 Управління з питань захисту прав дітей  Міської ради міста Кропивницького0900000

(найменування головного розпорядника)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 2018 року № 1209)

500 000,00 гривень, у тому числі загального фонду -

0916011

(код) (КФКВК)

гривень.спеціального фонду- 500 000,00

1

Цілі державної політики, на  досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення надійної та безпечної експлуатації житлового фонду та покращення умов проживання 



Дата погодження

М.П.

1 245,9

2

ефективності

Кількість будинків, яких планується відремонтувати

УСЬОГО

Усього

Загальний фонд

(грн)

0,00

40
Відсоток виконананих робіт відповідно до проектно-кошторисної 

документації
відс.

розрахунок
0,00 40

250,0

якості

Середні витратина проведення капитального ремонту 1-го будинку 

згідно затвердженому обсягу
тис.грн.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п

Бочкова Л.Т.

43 5

(ініціали і прізвище)

затрат

3

500,0

Одиниця 

виміру
Показник

Начальник фінансового управління

Обсяг витрат на проведення капитального ремонту (утеплення фасаду) 

дитячого будинку сімейного типу, затвердженого на 2019 рік тис.грн. Кошторис 0,00

1

шт.
проектно -кошторисна документація

Начальник управління Тимоховська Т.М.

ПОГОДЖЕНО

(підпис)

42

тис.грн.

розрахунок
0,00 250,0

розрахунок
0,00 622,9622,9

Середні витратина проведення капитального ремонту 1-го будинку 

згідно проектно - кошторисній документації

Загальна вартість на проведення капітального ремонту дитячих  

будинків сімейного типу
тис.грн.

Проектно - кошторисна 

документація
0,00

500 000,00

500,0

0,00 2

Загальний фонд Спеціальний фонд

1 245,9

Усього

0,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п Джерело інформації

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

1 500 000,000,00

Загальний фонд

Проведення капітального ремонту дитячих  будинків сімейного типу

3

Спеціальний фонд

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів

21 4

(підпис) (ініціали і прізвище)

Усього

5

500 000,00

500 000,00

№з/п Найменування місцевої /регіональної програми

1 2

Фінансове управління Міської ради міста 

Спеціальний фонд Усього

5 6 7

продукту


