
1.

2.

3.

1 Здійснення заходів з енергозбереження

765

загальний 
фондусього

3 4

0.00

5

24,000.00 -186,000.00 0.00

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

спеціальний 
фонд

1 Створення системи стимулювання підвищення рівня енергоефективності

-186,000.00

0.00 -186,000.00 0.00 -186,000.00

УСЬОГО 210,000.00 0.00 210,000.00 24,000.00

Розробка програми "Плану дій сталого енергетичного розвитку та 
клімату м. Кропивницького на період до 2030 року" 186,000.00 0.00 186,000.002

8 9 10

усього

 усьогоспеціальний 
фондусього загальний 

фондусього

№ з/п

0.00 0.00

7
0.00

загальний 
фонд

1 0.00

1

Найменування місцевої/регіональної програми

2 4

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

24,000.00

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

3

Відхилення

24,000.00 24,000.00

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

усього

8 9 10

116

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

загальний 
фонд

  гривень

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

0.00 24,000.00 0.00 0.00

Напрями використання бюджетних коштів

2
Оплата послуг програмного продукту "Енергоплан"

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

1

5. Мета бюджетної програми
Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання, термін реалізації до 2030 року.

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)        

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

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

№ з/п Ціль державної політики

(код бюджету)

1217640 7640 0470 Заходи з енергозбереження

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)



Аналіз стану виконання результативних показників: Дане завдання сприяло на  впровадження енергоефективних заходів та контроль за ефективністю використання енергетичних ресурсів житлового фонду.

100 0 0 00 Рівень забезпечення 
виконання заходів відс. Розрахунок 100 0 100 100 0

0.00 -186000.00 0.00 -186000.00

0 якості

0

Середні затрати на 
розробку програми 
"План дій сталого 

енергетичного розвитку 
та клімату м. 

Кропивницького на 
період до 2030 року

грн.

Розрахунок

186000.00 0.00 186000.00 0.00 0.00

0
Середні затрати на облік 

показників одного 
лічильника

грн.
Розрахунок, програма "Енергоплан"

46.07 0 0.0046.07 46.07 0 46.07 0.00 0.00

0 ефективності

521 0 0 0

0

Програма "План дій 
сталого енергетичного 
розвитку та клімату м. 

Кропивницького на 
період до 2030 року"

од.

Угода мерів

1 0 -11 0 0 0 -1 0

0

Кількість лічильників, 
показники яких 
обробляються за 

допомогою програми 
"Енергоплан"

од.

Програма "Енергоплан"

521 0 521 521 0

грн.

Розрахунок до кошторису

24000.00 0.00

0.00

0 продукту

210,000.00 24,000.00 0.00

0.00

0

Обсяг видатків на 
розробку програми 
"План дій сталого 

енергетичного розвитку 
та клімату м. 

Кропивницького на 
період до 2030 року"

грн.

Розрахунок до кошторису

186000.00 0.00 186000.00 0.00 0.00

24000.00 24000.00 0.00 24000.00 0.00 0.000
Обсяг видатків на оплату 

послуг програмного 
продукту "Енергоплан"

-186000.00 0.00 -186000.00

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми виконані в повному обсязі.

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

3 4

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Усього 210,000.00 0.00

21

-186,000.00 0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

0.0024,000.00210,000.00

усьогозагальний 
фонд

0

Програма формування позитивного 
міжнародного та інвестиційного іміджу м. 

Кропивницького на 2021-2023 роки (зі змінами 
рішення Кропивницької міської ради від 

20.05.2021 року № 375)

210,000.00 24,000.00

затрат

0.00

Затверджено у паспорті бюджетної програми

5 6 8

24,000.00 -186,000.00 0.00 -186,000.00

-186,000.00

Фактичні результативні показники, досягнуті 
за рахунок касових видатків (наданих 

кредитів з бюджету)
Відхилення

11 12 13

спеціальний 
фонд усьогоспеціальний 

фонд
загальний 

фонд усьогоспеціальний 
фонд

загальний 
фонд

1097



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

(ініціали та прізвище)(підпис)

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

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

(підпис)


