
1 Забезпечення розвитку сучасною компютерною технікою департаменту

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

спеціального фонду- 51 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

Конституція України, ст.20 Бюджетного кодексу Ураїни, 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 р. №945 "Про 

затвердження пимірного переліку результативнх поазників бюджетих програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"(зі змінами), 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 20.12.2018 р. №2263 "Про   бюджет м.Кропивницького на 2019 рік" , рішення міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 

№2285 "Про затвердження Програми розвитку електронного урядуванняна на  2019-2021 роки", рішення Міскьої ради міста Кропивницького від 21.12.2017 року "Про затвердження  

Положення про департамент з питань економічноо розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропиницького"

7. Мета бюджетної програми:
Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб, органів місцевої влади  і місцевого самоврядування на основі формування і 

використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних компютерних технологій.

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

№   з/п Ціль державної політики

1 Реалізація державної  політики, спрямована на забезпечення сталого розвитку місцевого електронного урядування та інформації

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 51 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та

(код) (найменування відповідального виконавця)

3 2717530 0460
Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та інформатики

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 2710000
Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького

від "06" лютого 2019 року № 1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 
Департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради 

міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1 2700000
Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького



Дата погодження

М.П.

(підпис) (ініціали і прізвище)

Середні витрати на придбання 1 одиниці багатофункціонального 

пристрою (БФП)
грн.

бухгалтерський облік
10000 10000

0 Рівень забезпечення компютерною технікою прадівників % розрахунок 100 100

якості

0
Середні витрати на придбання 1 одного  компютеру

грн.
бухгалтерський облік

21000 21000

ефективності

1

0 Кількість  багатофункціональних пристроїв (БФП) од. бухгалтерський облік 3 3

0 Кількість одиниць компютерів од. бухгалтерський облік 1

51000

продукту

0 Обсяг витрат, запланованих  на придбання компютерної техніки грн. кошторис установи 51000

УСЬОГО 51000 51000

Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-

2021 роки від 31.01.2019 р. №2285
51000 51000

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

гривень

Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

Л.БОЧКОВА

Директор департаменту-начальник управління економіки А ПАЛИВОДА

(підпис) (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

Начальник фінансового управління

1 2 3 4 5 6 7

затрат

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п Показник
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд

1 2 3 4

Усього 51000 51000

Спеціальний фонд Усього

1 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування 51000 51000

1 2 3 4

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього


