
ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від   " 31 "   січня   2020 р.  № 01 - Ф

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1 1500000 Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького 23227605

(код Програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

(код Програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

1517693

     (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) код за ЄДРПОУ

2. 1510000 Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького 23227605

3

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2 652 500 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та

спеціального фонду - 2 652 500 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 
Конституція України
Бюджетний Кодекс України
Наказ МФУ від 26.08.2014  № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами)
Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами)

Наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з 
усіх місцевих бюджетів» (зі змінами)

Постанова КМУ від 27.12.2001 року № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами)

Рішення Міської ради міста Кропивницького  від 18.12.2019 року  № 3046 «Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік»

Програма економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, затверджена рішенням Міської ради міста 
Кропивницького від 15.02.2018 року №1421 (зі змінами)

Положення про управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького, затверджене рішенням Міської ради міста Кропивницького від 08.10.2019р.  № 2902

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п  Ціль державної політики

Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки, 
затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року  № 2276 (зі змінами)

(у редакції наказу Управління капітального будівництва Міської ради міста 
від  " 21 " грудня  2019 року     № 21 - Ф )

11201100000
(код Програмної 

класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитуваннямісцевого бюджету)

(код бюджету)

 (найменування відповідального виконавця) код за ЄДРПОУ

7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 



1
Реалізація державної політики спрямована на забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в частині  проведення капітальних ремонтів нежитлових приміщень 
комунальної власності міста.



  

7. Мета бюджетної програми:
Забезпечення виконання наданих управлінню повноважень у сфері проведення капітальних ремонтів нежитлових приміщень комунальної власності 
міста.

8. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання

1 Проведення капітальних ремонтів нежитлових приміщень комунальної власності міста.

9. Напрями використання бюджетних коштів:
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності міста. 0 2 652 500 2 652 500

УСЬОГО 0 2 652 500 2 652 500

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

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Програма капітального будівництва, реколнструкції та капітального ремонту 
об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста 
Кропивницького на 2019-2021 роки від 31.01.2019 року  № 2276 

0 2 652 500 2 652 500

Усього 0 2 652 500 2 652 500

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п Показник
Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

обсяг витрат на капітальний ремонт нежитлових приміщень 
комунальної власності міста, запланований на 2020 рік

грн. Розрахунок до кошторису 0 2 652 500 2 652 500

1 затрат

3 3
2 продукту

кількість обєктів, які планується відремонтувати од. Розрахунок до кошторису 0

884 167середня вартість ремонту одного об'єкту грн. Розрахунок 0 884 167

3 ефективності

4 якості

Відсоток освоєння бюджених коштів, запланованих на 2020 рік відс. Розрахунок 100,0 100,0

М. П.

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького
 Начальник фінансового управління Любов БОЧКОВА

(підпис) (ініціали і прізвище)

Начальник управління капітального будівництва                     
Міської ради міста Кропивницького

Дата погодження   " 31 "   січня   2020р.

Сергій БІЛОКІНЬ

(підпис) (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


