
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Управління молоді та спорту Міської ради м.Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів  місцевого бюджету)
" 17 " березня  2020р.  № 127
у редакції наказу управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
"08" травня 2020 року № 131

 ПАСПОРТ

1. 1100000 Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького

2. 1110000

3.   1117323 7323 0443 11201100000
(код бюджету)

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

 бюджетної програми  місцевого бюджету  на _2020_ рік

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

41844557
(код Програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету)     
(найменування головного розпорядникакоштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького 41844557
(код Програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету)     
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету)     

(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 кредитування 
місцевого бюджету)



4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань  - 829720,64 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального 
фонду - 829720,64 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п   

1

7. Мета бюджетної програми 

Забезпечення реконструкції установ та закладів соціальної сфери

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п   

1

2

Конституція України, Бюджетний кодекс України; Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21.06.01р. № 2558- III; Наказ Міністерства
фінансів України "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть
здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" від 27 липня 2011 року N 945 (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017р. № 793, наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Типового
переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" від
14.05.2018р. № 688, наказ Міністерства Фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих
бюджетів" від 26.08.2014 № 836, Програма соціальної підтримки, розвитку та становлення, сімей, дітей та молоді м.Кропивницького на 2020-2022 роки", затверджена
рішенням Міської ради міста Кропивницького від 14 лютого 2020 року № 3130; рішення Міської ради міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046 "Про
бюджет міста Кропивницького на 2020 рік" (зі змінами) .

Ціль державної політики

Забезпечення будівництва та реконструкції закладів соціальної сфери

Завдання

Реалізація державної політики в сфері будівництва та реконструкції об'єктів соціального призначення

Забезпечення реалізації проєкту громадського бюджету 



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Спеціальний 
фонд Усього

1 4 5

1 697702.00 697702.00

2 132018.64 132018.64

829720.64 829720.64

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

№ з/п Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 3 4 5

1 0.0 697702.00 697702.00

0.0 697702.00 697702.00

Капітальний ремонт приміщення Кропивницького 
міського центру для сім'ї, дітей та молоді за 
адресою: м.Кропивницький, вул.О.Теліги, 75Г

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
2 3

Усього

Усього

Найменування місцевих/ регіональної  програми
2

Програма соціальної підтримки, розвитку та становлення, сімей, дітей та
молоді м.Кропивницького на 2020-2022 роки", затверджена рішенням
Міської ради міста Кропивницького від 14 лютого 2020 року № 3130

Капітальний ремонт спортивного майданчика за
адресою: м.Кропивницький, вул. Бєляєва, буд.72
«Спортивний комплекс для дітей з інвалідністю
«Надія» (в рамках реалізації проєкту громадського
бюджету)

0.0

0.0

0.0



10.Результативні  показники бюджетної  програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п Показник
Одини-

ця 
виміру

Джерело інформації Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Значення 
показника

1 3 4 5 6

Завдання 1
Капітальний ремонт приміщення Кропивницького
міського центру для сім'ї, дітей та молоді за адресою: м.
Кропивницький, вул.О.Теліги, 75Г

1 затрат

1.1. Обсяг видатків на капітальний ремонт  грн. Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта 
будівництва - 697702 697702

2 продукту

2.1. Кількість об'єктів, що планується відремонтувати: покрівля за
адресою вул.О.Теліги, 75Г - 718,2 кв.м. заг.площа; од. Акти обстеження, проектно-кошторисна 

документація - 1 1

2.2. Площа, яка потребує ремонту кв.м. Акти обстеження, проектно-кошторисна 
документація - 718.2 718.2

3 ефективності

3.1. Середня вартість ремонту одного об'єкта грн. Розрахунково (вартість об'єкта згідно ПКД - 697702 
грн./кількість об'єктів - 1 од) - 697702 697702

3.2. Середня вартість ремонту одного квадратного метра грн. Розрахунково (вартість об'єкта згідно ПКД - 697702 
грн./площа, яка потребує ремонту - 718,2 кв.м) - 971 971

4 якості Х

4.1. Ступінь будівельної готовності об'єкта % Розрахунково - 100 100

Завдання 2

Капітальний ремонт спортивного майданчика за адресою:
м.Кропивницький, вул. Бєляєва, буд.72 «Спортивний
комплекс для дітей з інвалідністю «Надія» (в рамках реалізації
проєкту громадського бюджету)

1 затрат

1.1. Загальний обсяг видатків необхідний на капітальний ремонт
спортивного майданчика грн. проектно-кошторисна документація, укладені договори - 244346.0 244346.0

1.2. Обсяг видатків на капітальний ремонт в 2020 році  грн. проектно-кошторисна документація, укладені договори - 132018.64 132018.64

2 продукту



2.1.
Кількість об'єктів, що планується відремонтувати: спортивний
майданчик за адресою: м.Кропивницький, вул. Бєляєва, буд. 72-
150 кв.м. заг.площа; 

од. Акти обстеження, проектно-кошторисна документація - 1 1

3 ефективності

3.1. Середні витрати на капітальний ремонт одного спортивного 
майданчика грн. Розрахунково (вартість об'єкта згідно ПКД -244346 

грн./кількість об'єктів - 1 од) - 244346.0 244346.0

4 якості Х

4.1. Рівень реалізації проекту на капітальний ремонт спортивного 
майданчика % Розрахунково - 100 100

Начальник управління молоді та спорту Міської 
ради міста Кропивницького _______________ Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

     (підпис)     (ініціали та прізвище)

 ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління міської ради м.Кропивницького
Начальник фінансового управління Міської ради 
міста Кропивницького _______________ Любов БОЧКОВА

     (підпис)     (ініціали та прізвище)

Дата погодження 
08.05.2020 р.
М. П.
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