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На Ваш запит на публічну інформацію від 26.12.2019 надаємо наявну у
виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Полтавської області
інформацію.

Перелік бюджетних програм,
затверджених в бюджеті м. Кременчука на 2019 рік

КПКВК Найменування КПКВК Назва бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-. . .аналІТичне та матеРІально-теХНІчне

0150 забезпечення діяльності обласної Програма інформатизації
ради, районної ради, районної у місті м. Кременчука на 2019-2021 р.
ради (у разі її створення), міської,
селищної, сільської рад

Інша діяльність у сфері державного Програма забезпечення виконання
0180 . . .РІшень про стягнення КОШТІвМІсцевогоуправЛІННЯ бюджету на 2019 - 2020 роки

Оздоровлення та відпочинок дітей
(крім заходів з оздоровлення дітей,

3140 що здійснюються за рахунок коштів Програма оздоровлення та відпочинку
на оздоровлення громадян, ЯКІ дітей м. Кременчука на 2016-2020 роки
постраждали внаслІДОК
Чорнобильської катастроФи)

Міська Програма зайнятості населення

3210 Організація та проведення на 2018-2022 роки
громадських робіт Комплексна Програма «Молодь

Кременчука» на 2016-2020 роки
Програма оздоровлення та відпочинку

Інші заходи у сфері соціального членів профспілки органів місцевого
3242 захисту і соціального забезпечення самоврядування та їх дітей

м. Кременчука на 2016-2020 роки



Комплексна програма «За реалізацію
прав членів профспілки органів
місцевого самоврядування та їх
структурних підрозділів м. Кременчука
на 2017 - 2021 рокю)
Програма покращення умов
обслуговування отримувачів послуг
Кременчуцького міськрайонного
центру зайнятості та сприяння
працевлаштуванню СОЦІально
незахищених верств населення в МІСТІ
Кременчуці на 2018-2019 роки

Інші заклади та заходи в галузі Комплексна програма розвитку
4082 культури та мистецтва (заходи) культури і туризму міста Кременчука

на 2019-2021 роки

6030 Організація благоустрою населених Програма економічного і соціального
пунктів розвитку міста Кременчука на 2019 рік

Придбання житла для окремих Програма забезпечення житлом

6082 категорій населення відповідно до учасників антитерористичної операції
та членів їх сімей на 2017-2020 роки узаконодавства м. Кременчуці

Придбання житла для окремих Програма економічного і соціального0683 категорій населення відповідно до розвитку міста Кременчука на 2019 рікзаконодавства
Програма реалізації Основних напрямів
земельної реформи на 2019 р. в
м. Кременчуці

Програма використання коштів
7130 Здійснення заходів із землеустрою місцевого бюджету, що надходять у

порядку ВІДшкодування втрат
СІЛьськогосподарського та
лісогосподарського виробництва, на
оплату послуг з інвентаризації
земельної ділянки в м. Кременчуці
Програма діяльності та розвитку

6090 Інша діяльність у сфері житлово- комунального Пlдприємства
комунального господарства «Благоустрій Кременчука» на 2019 рік

7310 Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства

7321 Будівництво освітніх установ та
закладІВ

7324 Будівництво установ та закладів Програма економічного і соціального
культури розвитку міста Кременчука на 2019 рік
Будівництво інших об'єктів

7330 соціальної та виробничої
інфраструктури комунальної
власносТІ

7366 Реалізація проектів в рамках Програма економічного і соціального
Надзвичайноїкредитноїпрограми розвитку міста Кременчука на 2019 рік



для відновлення України Програма розвитку комунального
госпрозрахункового житлово-
експлуатаційного підприємства
«Автозаводське» на 2019 рік

Утримання та розвиток наземного Програма розвитку міського
7421 електротранспорту м. Кременчукаелектротранспорту на 2018-2022 роки

Сприяння розвитку малого та Програма сприяння розвитку малого та
7610 . . .середнього шдприємництва у МІСТІсереднього шдприємництва Кременчуці на 2018-2020 роки

Програма проведення експертної
Проведення експертної грошової .. . .ГРОШОВОІОЦІнкиземельних ДІЛянок

7650 оцінки земельної ділянки чи права на неСІльськогосподарського
неї призначення, що шдлягають продажу

на 2019 рік

Внески до статутного капіталу Програма розвитку міського
7670 суб'єктів господарювання електротранспорту м. Кременчука

на 2018-2022 роки
Виконання заходів за рахунок
цільових фондів, утворених
Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування І МІсцевими Програма економічного і соціального7691 органами виконавчої влади і фондів, розвитку міста Кременчука на 2019 рікутворених Верховною Радою
Автономної Республіки Крим,. .органами МІсцевого самоврядування І
місцевими органами виконавчої
влади

Міська цільова програма «Громадський
бюджет м. Кременчука
на 2016-2020 роки»
Комплексна програма розвитку
КП «Кременчуцька Муніципальна
Енергосервісна Компанія»
Кременчуцької міської ради
Полтавської області
Програма розвитку комунального
виробничого підприємства

Інші заходи, пов'язані з економічною «Кременчуцьке міське управління
7693 каштальногоДІЯЛЬНІСТЮ

Програма помірної децентралізації
теплопостачання та ПІДвищення
енергоефективностібагатоквартирних
житлових будинків і об'єктів
соціальної сфери м. Кременчука на
2019-2020 роки
Міська програма сприяння залученню
інвестицій та розвитку міжнародного
співробітництва Кременчука
на 2016-2020 роки



Комплексна програма розвитку

Муніципальні формування з охорони комунального шдприємства
8210 «Муніципальна варта» Кременчуцькоїгромадського порядку міської ради Полтавської області на

2019-2020 роки

Інші заходи громадського порядку та Комплексна програма сприяння
8230 профілактики правопорушень вбезпеки м.Кременчуціна2016-2020р.р.

Програма охорони довкілля в
8320 Природоохоронні заходи м. Кременчуці на 2016-2020 роки

(<<Довкілля- 2020»)

Природоохоронні заходи за рахунок Програма охорони довкілля в
8340 м. Кременчуці на 2016-2020 рокицільових фондів (<<Довкілля- 2020»)

Міська програма сприяння розвитку
інформаційної діяльності редакції

8410 Фінансова підтримка засобів масової офіційної газети Кременчуцької міської
інформації ради «Вісник Кременчука» та

КП «Кременчуцька міська
телерадіокомпанія» на 2017 -2021 роки

У зв'язку з тим, що виконавчий комітет Кременчуцької міської ради
Полтавської області не є розпорядником всієї запитуваної інформації, на
підставі частини 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» та рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради
Полтавської області від 04.06.2018 за N~ 649 «Про забезпечення доступу до
публічної інформації у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради
Полтавської області» копію запиту перенаправляємо для розгляду в межах
повноважень.

Про результати розгляду просимо проінформувати запитувача.
Також повідомляємо, що статтею 23 Закону України «Про доступ до

публічної інформації» передбачено право запитувача на оскарження рішень, дій
чи бездіяльності розпорядників інформації до суду відповідно до Кодексу
адміністративного судочинства України.

Додатки: 1. список розсилки на 1 арк. у 1 прим. в першу адресу;
2. копія запиту на 1 арк. у 1 прим. адресату за списком.

Керуючий справами
виконкому міської ради

Петренко 743987

Р. ШАПОВАЛОВ



Список розсилки копії запиту на публічну інформацію
від 26.] 2.2019 NQ01-21/349

Назва структурного підрозділу

Департамент фінансів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради
Полтавської області
У правління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
виконавчого комітет К еменч цької міської ади
Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого
комітет К еменч цької міської ади
Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету
К еменч цької міської ади
Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету
К еменч цької міської ади
Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету
К еменч цької міської ади
Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської

ади Полтавської області
Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Кременчуцької міської

ади Полтавської області
Управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської

ади Полтавської області
А хівний відділ виконавчого комітет К еменч цької міської ади
Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради
Полтавської області
Уп авління міського майна К еменч цької міської ади Полтавської області
Депа тамент «Цен надання адмініс ативних посл г місті К еменч ці»
Управління державного архітектурно-будівельного контролю
Кременч цької міської ади Полтавської області
Крюківська районна адміністрація виконавчого комітету
К еменч цької міської ади
Автозаводська районна адміністрація виконавчого комітету Кременчуцької. ..
МІСЬКОІ ади


