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Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

3100000
Управління комунальної власності Міської 

ради міста Кропивницького

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 

року № 1209)

Наказ / розпорядчий документ

Управління комунальної власності Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)



4.

5.

6.

N з/п

8.

N з/п

1

Завдання бюджетної програми

Завдання

Здійснення повноважень з питань надходження коштів від оренди та приватизації нерухомого майна

7.    Мета бюджетної програми:

Здійснення ефективного управління комунальним майном територіальної громади міста 

Кропивницького, забезпечення надходження коштів у запланованих обсягах за рахунок 

передачі об'єктів нерухомості в оренду та приватизації майна

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -  369 800,00  гривень, у тому числі загального фонду -  0,00  гривень та спеціального 

фонду -  369 800,00  гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: 

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання 

запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України 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, рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 № 2099 "Про 

управління майном, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда" зі змінами, рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 18.12.2019 № 3046 "Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік" 

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення ефективного управління об'єктами комунальної власності на місцевому рівні



9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 3 4 5

1 0,00 369800,00 369 800,00

0,00 369800,00 369 800,00

10.

(грн)

N з/п
Найменування місцевої / 

регіональної програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Програма управління 

комунальним майном на 

2020-2022 роки"

0,00 369800,00 369800,00

0,00 369800,00 369800,00

Усього

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

Усього

Напрями використання бюджетних коштів

2

Впорядкування та систематизація даних про 

комунальне майно



11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

Кількість штатних одиниць од. штатний розпис 0 1 1

Обсяг витрат на виконання 

функціональних повноважень 

управління та власні потреби

грн кошторис 0,00 369800,00 369800,00

2 продукту

Кількість виданих та 

опрацьованих рахунків на 

оплату та актів надання 

послуг щодо оренди 

комунального майна

од. книга реєстрації 0 2350 2350

Кількість отриманих та 

опрацьованих первинних 

документів щодо оренди 

майна та документів, 

пов'язаних з 

передприватизаційною 

роботою

од. книга реєстрації 0 40 40

Результативні показники бюджетної програми:



3 ефективності

Кількість виданих та 

опрацьованих рахунків на 

оплату та актів надання 

послуг щодо оренди 

комунального майна на 

одного працівника

од. розрахунок 0,0 2350,0 2350,0

Кількість отриманих та 

опрацьованих первинних 

документів щодо оренди 

майна та документів, 

пов'язаних з 

передприватизаційною 

роботою на одного 

працівника

од. розрахунок 0,0 40,0 40,00

Витрати на утримання однієї 

штатної одиниці
грн розрахунок 0,00 369800,00 369800,00

4 якості

Відсоток вчасно виданих та 

опрацьованих рахунків та 

актів

відс. розрахунок 0,0 100,0 100,0

Відсоток вчасно 

опрацьованих первинних 

документів шодо оренди та 

передприватизаційної 

підготовки

відс. розрахунок 0,0 100,0 100,0

(підпис)

(підпис)

Дата погодження    07.02.2020 р.  

М. П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

Начальник фінансового управління Бочкова Л. Т.
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління комунальної власності Колюка О. С.


