
загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
Разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
Разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
Разом

1 Затрат

обсяг витрат на капітальний 

ремонт об'єктів дошкільної 

освіти, запланований на 2020 рік

грн.
розрахунок до 

кошторису
0 974 600 974 600 0 778 124 778 124 0 -196 476 -196 476

обсяг витрат на капітальний 

ремонт об'єктів закладів 

загальної середньої освіти, 

запланований на 2020 рік

грн.
розрахунок до 

кошторису
0 4 043 700 4 043 700 0 3 194 168 3 194 168 -849 532 -849 532

2 Продукту

кількість об'єктів дошкільної

освіти, по яких планується

виконанти

роботи з капітального

ремонту

од. 0 5 5 0 5 5

0

0 0

кількість об'єктів закладів

загальної середньої освіти,

по яких планується

виконанти роботи з

капітального ремонту

од. 0 11 11 0 11 11

3 Ефективності
середня вартість робіт

одного об'єкту дошкільної

освіти
грн. розрахунок 0 194 920 194 920 0 155 625 155 625 0,0 -39295 -39295

середня вартість робіт

одного об'єкту загальної

середньої освіти
грн. розрахунок 0 367 609 367 609 0 290 379 290 379 0,0 -77230 -77230

4 Якості

Відсоток освоєння бюджетних 

коштів на проведення 

капітального ремонту об'єктів 

дошкільної освіти, запланованих 

на 2020рік

відс. розрахунок 0 100 100 0 79,8 79,8 -20,2 -20,2

Відсоток освоєннябюджетних 

коштів на проведення 

капітального ремонту об'єктів 

загальної середньої освіти, 

запланованих на 2020 рік

відс. розрахунок 0 100 100 0 79 79 0 -21 -21

Начальник фінансово-планового відділу - головний бухгалтер управління капітального будівництва

Міської ради  міста Кропивницького Світлана ГОНЧАР

Заходи з виконання 

Програми капітального 

будівництва,реконстру

кції та капітального 

ремонту об’єктів 

комунального 

господарства і 

соціально-культурного 

призначення міста 

Кропивницького на 

2019-2021 роки

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ 

з/п
Показники

Одиниця 

виміру
Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період
Виконано за звітний період Відхилення

за  2020 рік

1517321 Будівництво освітніх установ та закладів 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

01.12.2010   № 1489

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)


