
1.

2.

3.

1 Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення

3 4

276,821,216.00

5

Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло відповідно до фактичних надходжень.
276,821,216.00

 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 діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії за рахунок субвенції з державного бюджету

8 9 10

0.00 309,057,772.00 0.00

0.00 -32,236,556.00УСЬОГО 0.00

-32,236,556.00

7

276,821,216.00

11

-32,236,556.00309,057,772.00 309,057,772.00 0.00

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

309,057,772.00 276,821,216.00 0.00 -32,236,556.00

Напрями використання бюджетних коштів

2
Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з 
централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого 

водопостачання та водовідведення

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

загальний 
фонд

6

1

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

1

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню
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)        

(код бюджету)

1216072 6072 0640

Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, 
послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, 
централізованого водопостачання та водовідведення, постачання 
холодної води та водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, 
транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним 
установам і організаціям та/або іншим підприємствам 
теплопостачання, централізованого питного водопостачання та 
водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, 
що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної 
влади чи місцевого самоврядування за рахунок субвенції з 
державного бюджету

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)



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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло відповідно до фактичних надходжень.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.
Аналіз стану виконання результативних показників: Бюджетна програма призначена для погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно з Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних 

та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення" за рахунок субвенції з державного бюджету.

0 100 100 -100 00 Рівень забезпеченості відс. Розрахунок 0 100 100 100

309057772 309057772 276821216 0 276821216.00 276821216.00

0 якості

0
Середня сума 

трансферту на одне 
підприємство.

грн.
Розрахунок

0

0 ефективності

-309057772.00 -32236556.00

0 1 1 -1 00
Кількість підприємств, 

яким планується 
надання трансферту.

од.

Розподіл обсягу субвенції 
затверджений головою 
Кіровоградської ОДА 0 1 1 1

0 продукту

-309057772.00 -32236556.00309057772 309057772 276821216 0 276821216.00 276821216.00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло відповідно до фактичних надходжень.

Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло відповідно до фактичних надходжень.

0
Обсяг субвенції з 

державного бюджету 
місцевим бюджетам

грн.
Розподіл обсягу субвенції 

затверджений головою 
Кіровоградської ОДА

0

276,821,216.00 0.00 -32,236,556.00 -32,236,556.00Усього 0.00 309,057,772.00 309,057,772.00 0.00 276,821,216.00

7

Затверджено у паспорті бюджетної програми

5 6 8

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма призначена для погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно з Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості 

 теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення" за рахунок субвенції з державного бюджету.
Касові видатки у 2021 році складають 276 821 216,00 грн.

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

3 4

765

загальний фондусьогозагальний 
фонд

спеціальний 
фонд

3

усього

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

(ініціали та прізвище)(підпис)

Начальник Головного управління житлово-комунального 
господарства Кропивницької міської ради

Віктор КУХАРЕНКО

2

1

Найменування місцевої/регіональної програми

1

0.00 -32,236,556.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

276,821,216.000.00309,057,772.00

усьогозагальний фонд

2 4

0

Комплексна програма розвитку житлово-
комунального господарства та безпеки 

дорожнього руху в місті Кропивницькому на 
2021-2025 роки».

0.00

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

276,821,216.00

затрат

309,057,772.00

усього

8 9 10

-32,236,556.00

Фактичні результативні показники, досягнуті за 
рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)
Відхилення

11 12 13

спеціальний 
фонд усьогоспеціальний 

фондзагальний фонд усьогоспеціальний 
фондзагальний фонд

109

загальний фонд

  гривень

спеціальний фондспеціальний 
фонд



(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - 
головний бухгалтер Вікторія БАРАБАШ

(підпис)


