
1.

2.

3.

Економія бюджетних коштів вілповідно до фактичної потреби
12,964,898.60 -38,601.40 -350,000.00 -388,601.40Усього 13,003,500.00 350,000.00 13,353,500.00 12,964,898.60 0.00

1 Забезпечення фінансової підтримки підприємствам житлово-комунального господарства

765

загальний 
фондусього

3 4

0.00

5

Економія бюджетних коштів вілповідно до фактичної потреби
12,964,898.60

 усьогоспеціальний 
фондусього

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
фондусього

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

№ з/п

  гривень
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

спеціальний 
фонд

1 Досягнення належної та безперебійної роботи підприємств комунального господарства

-388,601.40

1

Найменування місцевої/регіональної програми

-38,601.40 -350,000.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

0.0012,964,898.6013,353,500.00

2 4
Комплексна програма розвитку житлово-

комунального господарства та безпеки руху в 
місті Кропивницькому на 2021-2025 роки

13,003,500.00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

12,964,898.60350,000.00 -388,601.40

11

-388,601.4013,353,500.00 12,964,898.60

8 9 10

усього

Відхилення

13,353,500.00 12,964,898.60

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

-38,601.40 -350,000.00

Напрями використання бюджетних коштів

2
Надання фінансової підтримки підприємствам житлово-комунального 

господарства

спеціальний 
фонд

загальний 
фондзагальний фонд

6

1

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

7

0.0013,003,500.00

загальний 
фонд

  гривень

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

350,000.00 12,964,898.60 -38,601.40 -350,000.00

усього

8 9 10

350,000.00

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

3

Затверджено у паспорті бюджетної програми

УСЬОГО 13,003,500.00

(код бюджету)

1216020 6020 0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ та 
організацій, що виробляють, виконують та/або надають 
житлово-комунальні послуги

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

місцевого бюджету на 2021  рік

1200000 Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради 03365245
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

1

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення фінансової підтримки підприємствам житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1210000 Головне управлiння житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради 03365245
(код Програмної класифікації видатків та 

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

1152800000

(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)        



* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів відповідно до фактичної потреби
Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється економією коштів, яка виникла внаслідок невикористання коштів.

-100.00 -100.37100 217.67 117.3 0 117.30 -0.370

Динаміка надання 
обсягу фінансової 

допомоги комунальному 
підприємству до 

попереднього періоду

відс.

Розрахунок

117.67

0 якості

0.00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів відповідно до фактичної потреби

-1 -1

0 ефективності

3,241,224.65 -9,650.35 -350,000.00 -359,650.350
Середні витрати 

фінансової підтримки на 
одне комунальне 

підприємство

грн.

Розрахунок

3,250,875.00 350,000.00 3,600,875.00 3,241,224.65

0

Кількість комунальних 
підприємств, яким 
планується надати 

фінансову підтримку

од.

Заходи програми, статистична 
звітність

4 1 5 4

0 продукту

0 4 0

-350,000.00 -388,601.40350,000.00 13,353,500.00 12,964,898.60 0.00 12,964,898.60 -38,601.40

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів відповідно до фактичної потреби

1

Обсяг витрат для 
надання фінансової 

підтримки 
підприємствам житлово-

комунального 
господарства

грн.

Заходи програми, фінансові плани, 
фінансові звіти

13,003,500.00

7

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

5 6 8

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми забезпечило  належну та безперебійну роботу підприємств житлово- комунального господарства

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

3 4

(ініціали та прізвище)(підпис)

Начальник Головного управління житлово-комунального 
господарства Кропивницької міської ради Віктор КУХАРЕНКО

21

усьогозагальний 
фонд

(ініціали та прізвище)
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Вікторія БАРАБАШ

(підпис)

0 затрат

Фактичні результативні показники, досягнуті 
за рахунок касових видатків (наданих 

кредитів з бюджету)
Відхилення

11 12 13

спеціальний 
фонд усьогоспеціальний 

фонд
загальний 

фонд усьогоспеціальний 
фондзагальний фонд

109


