
1200000
(код)

1210000
(код)

1217361 О490

(код) (КФКВК)

4.

Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста 
Кропивницького

(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми)

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 113 883 гривень , у тому числі загального фонду - 1 626 949 гривень  та 
спеціального фонду - 1 486 934 гривень .

ЗАТВЕРДЖЕНО

3.

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

(найменування головного розпорядника)

Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста 
Кропивницького1.

2.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Головне управління житлово-комунального 
господарства  Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.07.2019  № 81)



5.

6.
№ з/п

1

7.
8.

N з/п
1

гривень

N з/п Напрями використання бюджетних 
коштів

Загальний 
фонд Спеціальний фонд у тому числі 

бюджет розвитку Усього

1 2 3 4 5 6

1

Капітальний ремонт дороги по пров. 
Об'їздному, вул. Харківькій, вул. Степана 
Разіна, від вул. Степана Разіна до пров. 
Степового і до Далекосхідного кладовища в 
м. Кропивницького

1486934 1486934 1486934

2
Поточний ремонт дороги по вул. 
Полтавській, від вул. Васнецова до площі 
Дружби народів м. Кропивницький

1626949 1626949

1626949 1486934 1486934 3113883

Напрями використання бюджетних коштів:

Підстави для виконання бюджетної програми:

9

Усього

Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг міста

Завдання

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми:

Підставою для виконання цієї бюджетної програми є законодавчі акти, нормативно - правові документи, Конституція України, Бюджетний кодекс 
України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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, що можуть 
здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.09.2015 № 765), Закон України «Про дорожній рух», 
Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 року, затверджена ряшенням  міської ради від 17 
січня 2017 року № 762 (зі змінами відповідно до рішень  Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 № 2288, від 07.05.2019 р. № 2494), 
рішення Міської ради міста Кропивницького від 20.12.2018 р. 
№ 2263 «Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік» (зі змінами від 31.01.2019 р. № 2297, від 07.05.2019р. № 2476, від 11.06.2019 р. 
№2564).

Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування 
інфраструктури автомобільних доріг міста

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів  бюджету міста Кропивницького

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми



(грн)
Найменування місцевої / 

регіональної програми
Загальний 

фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

Програма розвитку дорожнього 
господарства та безпеки руху в місті 
Кропивницькому на 2017-2021 
року, затверджена ряшенням  
міської ради від 17 січня 2017 року 
№ 762 (зі змінами відповідно до 
рішень  Міської ради міста 
Кропивницького від 31.01.2019        
№ 2288, від 07.05.2019 №2494)

1626949 1486934 3113883

Усього 1626949 1486934 3113883

11
гривень

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

1 2 3 4 5 6 7

1

Забезпечення капітального ремонту 
дороги по пров. Об'їздному, вул. 
Харківькій, вул. Степана Разіна, від вул. 
Степана Разіна до пров. Степового і до 
Далекосхідного кладовища в м. 
Кропивницького
затрат
Обсяг видатків на забезпечення 
капітальний ремонт дороги по пров. 
Об'їздному, вул. Харківькій, вул. Степана 
Разіна, від вул. Степана Разіна до пров. 
Степового і до Далекосхідного кладовища в 
м. Кропивницького

грн Заходи програми, 
розрахунок до кошторису 1486934 1486934

Площа капітального ремонту дороги по по 
пров. Об'їздному, вул. Харківькій, вул. 
Степана Разіна, від вул. Степана Разіна 
до пров. Степового і до Далекосхідного 
кладовища в м. Кропивницького на якій 
планується проведення ремонту.

кв.м. ПКД на капітальний ремонт 
об’єктів 10773 10773

Результативні показники бюджетної програми:

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



продукту

Площа капітального ремонту дороги по по 
пров. Об'їздному, вул. Харківькій, вул. 
Степана Разіна, від вул. Степана Разіна до 
пров. Степового і до Далекосхідного 
кладовища в м. Кропивницького, яку 
планується відремонтувати за рахунок 
співфінансування.
(Загальна вартість проекту - 14 869 338 грн)

кв.м. Розрахунок 1077 1077

ефективності

Середні витрати на проведення 
капітального ремонту за рахунок 
співфінансування

грн Розрахунок 1380 1380

якості
Рівень забезпеченості виконання робіт % Розрахунок 100 100

2
Забезпечення поточного ремонту дороги 
по вул. Полтавській, від вул. Васнецова 
до площі Дружби народів м. 
Кропивницький
затрат
Обсяг видатків на забезпечення поточного 
ремонту дороги по вул. Полтавській, від 
вул. Васнецова до площі Дружби народів м. 
Кропивницький

грн Заходи програми, 
розрахунок до кошторису 1626949 1626949

Площа поточного ремонту дороги по вул. 
Полтавській, від вул. Васнецова до площі 
Дружби народів м. Кропивницький на якій 
планується проведення ремонту.

кв.м. ПКД на капітальний ремонт 
об’єктів 17120 17120

продукту
Площа поточного ремонту дороги по вул. 
Полтавській, від вул. Васнецова до площі 
Дружби народів м. Кропивницький,  яку 
планується відремонтувати за рахунок 
співфінансування.
(Загальна вартість проекту - 16 269 481 грн)

кв.м. Розрахунок 1712 1712



ефективності
Середні витрати на проведення поточного 
ремонту за рахунок співфінансування грн Розрахунок 950 950

якості
Рівень забезпеченості виконання робіт % Розрахунок 100 100

(підпис)

(підпис)

М. П.

ПОГОДЖЕНО:
(ініціали та прізвище)

Ю.ЯНДОВИЧ

«03» липня 2019

Л.БОЧКОВАНачальник фінансового управління
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

Фінасове управління Міської ради міста 
Кропивницького

В.о. начальника Головного управління житлово-
комунального господарства Міської ради міста 
Кропивницького


