
№

1.

2.

3.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

 

1 Забезпечення реалізація розвитку місцевих електронних інформаційних ресурсів та сучасних інформаційних технологій

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 434 700 гривень та

гривень.спеціального фонду-

7. Мета бюджетної програми

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

434 700 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради

0800000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

'Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні”, "Про національну програму інформатизації", "Про концепцію

Національної програми інформатизації", "Про захист інформації в інформаційно - телекомунікаційних системах", "Про інформацію", "Про електронний документ та електронний

документообіг", постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2002 року № 522 "Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних", від 10.09.2003 року

№ 1433 "Про затвердження порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади", від 29.03.2006 року № 373 "Про затвердження правил забезпечення захисту

інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах"; накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі

питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку

результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Кропивницької

міської ради від 04.02.2022 року № 1097 "Про затвердження Програми цифрового розвитку на 2022-2024 роки", від 16.12.2021 року № 1059 "Про бюджет Кропивницької міської

територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб департамента на основі формування і використання електроних інформаційних ресурсів і сучасних

комп'ютерних інформаційних технологій

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

(код бюджету)

1152800000
Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та 

інформатики
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

11.02.2022 9 од

Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

43947572
(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0817530 7530 0460

0810000 Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради 43947572
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)



№ з/п

2 3

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

0

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

гривень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

330 600

Спеціальний фонд

УсьогоЗагальний фонд

2
затрат

53 4

Одиниця 

виміру
Показники Спеціальний фонд

36 000

104 100

80

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

1 0 330 600

1

Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки (рішення Кропивницької міської ради 

від 04.02.2022 року № 1097 "Про затвердження Програми цифрового розвитку на 2022 - 

2024 роки")
434 700 0 434 700

1 54

1

1

Забезпечення оцифрування паперових документів та особових справ інституцій соціального захисту (у т.ч. архівних) для функціональної взаємодії з Єдиною інформаційною системою соціальної сфери

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

4 5

Розробка, впровадження та технічна підтримка програмних продуктів, модифікація діючих 

інформаційних систем, сайтів, сервісів. Доступ до глобальної мережі Інтернет

6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

2 Придбання/оновлення сучасною обчислювальною технікою 104 100 0 104 100

Усього 434 700 0 434 700

УСЬОГО 434 700 0 434 700

0

Обсяг видатків на розробку, впровадження та технічної підтримки 

програмних продуктів, модифікація діючих інформаційних систем, 

сайтів, сервісів
грн.

Розрахунок до кошторису

294 600 0 294 600

0 Обсяг видатків на придбання послуг Інтернету грн. Розрахунок до кошторису 36 000 0

0 продукту

0
Обсяг видатків на придбання/оновлення сучасної обчислювальної 

техніки
грн.

Розрахунок до кошторису
104 100 0

0 Кількість наданих послуг Інтернет од. Договір 3 0 3

0
Кількість придбанної/оновленої сучасної обчислювальної техніки

од.
Моніторинг потреби

80 0

1070
Кількість одиниць придбаних програмних  продуктів та 

антивірусного захисту інформації
од.

Розрахунок
107 0



М.П.

(Дата погодження)

 

(Назва місцевого фінансового органу)

11.02.2022

Начальник фінансового управління Любов БОЧКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)(підпис)

Юлія ВОВК

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

0 ефективності

2 663

0 Середні видатки на придбання/оновлення одного обладнання грн. Розрахунок 1 301 0 1 301

0
Середні видатки на придбання одного програмного продукту та 

антивірусного захисту інформації
грн. Розрахунок 2 663 0

12 000

0 якості

0 Середні видатки на придбання однієї послуги Інтернет грн. Розрахунок 12 000 0

1000 Відсоток кількості придбанної/оновленої обчислювальної техніки відс. Розрахунок 100 0

1000

Відсоток виконання розробки, впровадження та технічної підтримки 

програмних продуктів, модифікації діючих інформаційних систем, 

сайтів, сервісів та послуг Інтернет до передбачених програмою 

заходів

відс. Розрахунок 100 0


