
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 містобудування та архітектури
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.02.2019р  № 17
(у редакції наказу Управління містобудування 
та архітектури Міської ради м.Кропивницького
від 19 лютого 2019 року №25 )

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1600000
(код)

Управління містобудування та архітектури Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника)

2. 1610000
(код)

Управління містобудування та архітектури Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця)

3. 1617691
(код)

0490
     (КФКВК)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки
Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів

утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та
місцевими органами виконавчої влади

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань  542 375,00 гривень, у тому числі загального фонду  0,00 гривень та спеціального
фонду 542 375,00 гривень.
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5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України ст. 144, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про врегулювання містобудівної діяльності» ст. 28, Закон
України  «Про  засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської  діяльності»,  Закон  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні» ст. 25, ст. 67, Закон України «Про благоустрій населених пунктів»  ст.10, ст. 20, наказ МФУ від 26.08.14.
№836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ МФУ від
01.10.2010р.  № 1147 «Про затвердження Типового  переліку  бюджетних програм та результативних  показників  їх  виконання для
місцевих бюджетів у галузі  «державне управління», Наказ МФУ від 20.09.2017р. № 793 «Про затвердження складових програмної
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»,рішення КМР від 29.03.2016р № 133 «Про затвердження нової редакції
Тимчасового  положення  про  порядок  демонтажу  тимчасових  споруд  для  провадження  підприємницької  діяльності  міста
Кіровограда»,рішення  КМР  від  27.10.2011р  №  863  «Про  затвердження  Положення  про  цільовий  фонд  розвитку  та  благоустрою
м. Кіровограда»,рішення КМР від 28.04.2011р № 473 «Про затвердження Комплексної програми внесення змін до генерального плану
міста Кіровограда(коригування генерального плану міста Кіровограда),розроблення картографічних матеріалів масштабу 1:5000 в
цифровій  і  графічній  формі,  плану  зонування  території  міста  Кіровограда  та  детального  плану  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  внесеними
рішенням Міської ради міста Кропивницький від 19.12.2018р. № 2194 «Про внесення змін до рішення міської ради від 28 квітня 2011
року № 473», рішення Міської ради   міста  Кропивницького від 20.12.2018р. №2263 “Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік” зі
змінами внесеними рішенням Міської ради міста Кропивницький від 31.01.2019р. № 2297 «Про внесення змін до рішення Міської ради
міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік».

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

№ з/п  Ціль державної політики

 Організація належного утримання та раціонального використання територій.

7. Мета бюджетної програми:  Вирішення питань впорядкування та оновлення громадського простору території міста Кропивницького
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8. Завдання бюджетної програми

 № з/п Завдання

1 Розв'язання проблем нецільового використання території. Раціональне розміщення тимчасових споруд.

9. Напрями використання бюджетних коштів

                                                                                                                                                                                                                     гривень

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

 1 2 3 4  5

1 Демонтаж тимчасових споруд 0  92 375,00 92 375,00

2 Внесення змін до комплексної схеми розміщення архітектурних типів 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

0 450 000,00 450 000,00

Усього 0 542 375,00 542 375,00 

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 Тимчасове Положення про порядок демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності м. Кіровограда затверджене рішенням КМР від 29.03.2016р № 133

92 375,00 92 375,00

2 Комплексної програми внесення змін до генерального плану міста Кіровограда (коригування 
генерального плану міста Кіровограда),розроблення картографічних матеріалів масштабу 1:5000 в 
цифровій і графічній формі, плану зонування території міста Кіровограда та детального плану 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,  затверджена рішенням  КМР від 28.04.2011р № 473 зі змінами 
внесеними рішенням Міської ради міста Кропивницький від 19.12.2018р. № 2194

450 000,00 450 000,00

Усього 542 375,00 542 375,00

11. Результативні показники бюджетної програми
№
з/

Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний
фонд

Усього
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п
1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

Обсяг видатків по демонтажу тимчасових 
споруд у 2018 році

грн. кошторис 0,00 92 375,00 92 375,00

Обсяг видатків на послуги по внесення змін до 
комплексної схеми розміщення архітектурних 
типів тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності

грн. кошторис 0,00 450 000,00 450 000,00

2 продукту

 Кількість тимчасових споруд, біг-бордів,сіті-
лайтів та рекламних вивісок по яких планується 
демонтаж

шт. протокол комісії
по демонтажу
ТС, рішення
Міської ради

15 15

Кількість виготовлених схем шт. договір 1 1

3 ефективності

Середня вартість робіт у поточному році на 
проведення демонтажу

грн. розрахунок 0,00 6 158,00 6 158,00

Середня вартість витрат у поточному році на 
розробку  комплексної схеми

грн. розрахунок 0,00 450 000,00 450 000,00

4 якості

Кількість демонтованих споруд у порівняні  з
2018 роком (7 шт.)

відс. розрахунок  214 214

Відсоток готовності схеми розміщення
архітектурних типів тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності

відс.
розрахунок 100 100

Начальник управління              ____________
(підпис)

 Мездрін В.М
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

Начальник фінансового управління
Дата погодження  19.02.2019р.

             ____________
(підпис)

    Бочкова Л.Т.  
(ініціали/ініціал, прізвище)

М. П.


