
( у редакції наказу Управління містобудування та архітектури Міської ради м.Кропивницького
від 16.03.2020 № 56 )

1.

2.

3.
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

1617350

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України ст.144, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про врегулювання містобудівної діяльності"ст.22, Закон України "Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Постанова КМУ від 25.05.2011 року № 599 "Про містобудівний кадастр", наказ 
МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ від 27.07.2011р. № 945 "Про 
затвердження   програмного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видаткаи, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Наказ 
МФУ від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення міської ради м.Кропивницького від 
29.01.2014р № 2774"Про затвердження Програми створення та розвитку містобудівного кадастру у складі управління містобудування та архітектури на 2014- 2021 роки" (зі змінами), 
рішення міської ради м.Кропивницького від 28.04.2011року № 473 "Комплексна програма внесення змін до генерального плану м.Кіровограда (коригування генерального плану міста 
Кіровограда), розроблення картографічних матеріалів маштабу 1:5000 в цифровій і графічній формі, плану зонування території міста Кіровограда та детального плану території міста 
Кіровоград ( першочерговість розроблення плану червоних ліній магістральних вулиць міста Кіровограда та планування транспортних вузлів з  розв'язкою руху в двох рівнях, 
визначених архітектурно-планувальних рішень)"( зі змінами),рішення міської ради м.Кропивницькогь від 18.12.2019року № 3046 "Про  бюджет міста Кропивницького на 2020 рік"(зі 
змінами).

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

11201100000Розроблення схем планування та забудови територій 
(містобудівної документації)

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

Управління містобудування та архітектури Міської ради м.Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

02498694
(код за ЄДРПОУ)

1600000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

1 Здійснення розробки проектної та містобудівної документації.

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

4,172,120.00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

23.01.2020   №   9

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1 Своєчасне та повне забезпечення необхідною документацією субєктів містобудування.Створення і функціонування служби містобудівного кадастру.

7350 0443

Управління містобудування та архітектури Міської ради м.Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 0.00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 4,172,120.00

Забезпечення розвитку інфраструктури території.
7. Мета бюджетної програми

№ з/п

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)
1610000 Управління містобудування та архітектури Міської ради м.Кропивницького 02498694

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)



810 Рівень готовності містобудівної документації відс. розрахунок 0.00 81

 
0 Рівень готовності містобудівного кадастру відс. Розрахунок 0.00 60 60
0 якості

384.35

0 Середня вартість робіт на розробку однієї  містобудівної 
документації

грн. розрахунок 0.00 1,062,473.00 1,062,473.00

0 Середня вартість робіт у поточному році на розробку 
містобудівного кадастру

грн. Розрахунок 0.00 384.35

3
0 ефективності 0.00
0 Кількість  містобудівної документації яку планується виготовити од. Технічне завдання 0.00 3

Технічне завдання 0.00 2,562.00 2,562.00
0 продукту

4,172,120.00

3 Розробка детальних планів території міста 0.00 1,260,100.00 1,260,100.00

4 Внесення змін до генерального плану міста Кропивницького та зонування території міста 0.00 1,785,820.00 1,785,820.00

Загальний фонд Спеціальний фонд

УСЬОГО 0.00 4,172,120.00

Когигування історико-архітектурного опорного плану міста Кіровограда з визначенням 
меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів

0.00

Доповнення цифрової топографічної зйомки міста М 1:500
4

Напрями використання бюджетних коштів№ з/п

9. Напрями використання бюджетних коштів

2

5
0.00

2 3

141,500.00 141,500.00

1

984,700.00

Усього 0.00 4,172,120.00 4,172,120.00

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

1 984,700.00 984,700.00

Усього

1 54

№ з/п

2 3

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І.В.МАРТИНОВА

ПОГОДЖЕНО:
(підпис)

41

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п

6 7
0.00

984,700.00 984,700.00
0 Витрати на виготовлення містобудівної документації грн. договір

Фінансове управління Міської ради м.Кропивницького
(Назва місцевого фінансового органу)

Комплексна програма внесення змін до генерального плану міста Кіровограда 
(коригування генерального плану міста Кіровограда), розроблення картографічних 
матеріалів маштабу 1:5000 в цифровій і графічній формі, плану зонування території 

міста Кіровограда (першочерговість розроблення плану червоних ліній магістральних 
вулиць міста Кіровограда та планування транспортних вузлів з розв'язкою руху в двох 

рівнях, визначення архітектурно- планувальних рішень). (зі змінами)

0.00 3,187,420.00 3,187,420.002

(ініціали/ініціал, прізвище)

2
затрат

53

Показники Загальний фонд Спеціальний фондДжерело інформаціїОдиниця 
виміру

Начальник управління Л.Т.БОЧКОВА

0

Т.в.о начальника управління

0.00

Усього

Найменування місцевої / регіональної програми

3,187,420.00 3,187,420.00
0 Витрати на розробку містобудівного кадастру грн. Договір 0.00

0.00
0 Загальна площа на якій здійснюється планування території га.

1 Програма створення та розвитку містобудівного кадастру у складі управління 
містобудування та архітектури (зі змінами рішення  від 18.12.2019 р № 3052)

0.00 984,700.00



  .   .     

М.П.

(підпис)

(Дата погодження)
16.03.2020 року.

(ініціали/ініціал, прізвище)


