
№

1.

2.

3.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

1 Реалізація державної політики спрямована на розвиток місцевого електронного самоврядування та інформатизації

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 142,600.00 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)

142,600.00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

1200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0.00

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Підставою для виконання цієї бюджетної програми є законодавчі акти, нормативно-правові документи, Конституція України, Бюджетний Кодекс України, 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 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників 
бюджетних програм для місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (зі змінами), Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 
роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 №2285 (зі змінами), Рішення Кропивницької міської ради від 22.12.2020 № 43 "Про бюджет 
Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік», рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 13.04.2021 р. №239 "Про перерозподіл видатків за 
бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень головних розпорядників бюджетних коштів на 2021 рік".

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

№ з/п

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп"ютерних технологій

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

(код бюджету)

1152800000Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та 
інформатики

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)        

09.02.2021 04

Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

03365245
(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)

1217530 7530 0460

1210000 Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради 03365245

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

(у редакція наказу Головного управління житлово-комунального господарства 
Кропивницької міської ради)
від "26" травня 2021 р. № 64



№ 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

26,000.00

Спеціальний фонд

УсьогоЗагальний фонд

2
затрат

53 4

Одиниця 
виміруПоказники Спеціальний фонд

26,000.00

18,500.00

8,500.00

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

1 0.00 26,000.00

1
Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки, 
затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 №2285 (зі 
змінами)

142,600.00 0.00 142,600.00

1 54

1

1

Виконання завдань та заходів програми розвитку місцевого урядування

№ з/п

гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

4 5
Придбання антивірусного захисту інформації

6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

2 Легалізація ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток, Windows) 106,500.00 0.00 106,500.00
3 Оплата послуг Інтернет 1,600.00 0.00 1,600.00

Усього 142,600.00 0.00 142,600.00

4 Супровід програмного забезпечення 8,500.00 0.00 8,500.00
УСЬОГО 142,600.00 0.00 142,600.00

2 Обсяг видатків, що спрямовується на легалізацію ліцензійного 
програмного забезпечення (офісний додаток)

грн.  Розрахунок до кошторису
встановлення

88,000.00 0.00 88,000.00

1 Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання антивірусного 
захисту інформації (антивірус)

грн. Розрахунок до кошторису 26,000.00 0.00

3 Обсяг витрат, що спрямовується на надання послуг доступу до 
мережі Інтернет

грн. Розрахунок до кошторису 1,600.00 0.00 1,600.00

2 Обсяг видатків, що спрямовується на легалізацію ліцензійного 
програмного забезпечення (Windows)

грн. Розрахунок до кошторису 18,500.00 0.00

0 продукту

4 Обсяг видатків, що спрямовується на технічну підтримку та 
супровід програмних продуктів

грн. Розрахунок до кошторису 8,500.00 0.00

31

2
Кількість одиниць  легалізації ліцензійного програмного 

забезпечення (офісний додаток) од.
Програма розвитку місцевого 

електронного урядування на 2019-
2021роки

11 0 11

1
Кількість одиниць антивірусного захисту інформації (антивірус)

од.
Програма розвитку місцевого 

електронного урядування на 2019-
2021роки

31 0

4

3 Кількість послуг доступу до мережі Інтернет од. угоди 1 0 1

2
Кількість одиниць  легалізації ліцензійного програмного 

забезпечення (Windows) од.
Програма розвитку місцевого 

електронного урядування на 2019-
2021роки

4 0

3

0 ефективності

4 Кількіть програмних продуктів, по яких здійснюється технічна 
підтримка та супровід

од. угоди 3 0



М.П.
(Дата погодження)

Фінансове управління Кропивницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

5/26/2021

Начальник Фінансового управління Любов БОЧКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

В.о. начальника Головного управління житлово-комунального 
господарства Кропивницької міської ради

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

839

2 Середні витрати на  легалізацію ліцензійного програмного 
забезпечення (офісний додаток)

грн. Розрахунок 8,000 0 8,000

1 Середні витрати на придбання одиниці антивірусного захисту 
інформації (антивірус)

грн. Розрахунок 839 0

4,625

3 Середні витрати на надання 1 послуги доступу до мережі Інтернет грн. Розрахунок 1,600 0 1,600

2 Середні витрати на  легалізацію ліцензійного програмного 
забезпечення (Windows)

грн. Розрахунок 4,625 0

1 Рівень оновлення інформаційної бази захисту відс. Розрахунок 100 0

2,833

0 якості

4 Середні витрати на технічну підтримку і супровід 1 програмного 
продукту

грн. Розрахунок 2,833 0

100

4 Рівень забезпечення технічної підтримки та супроводу програмних 
продуктів

відс. Розрахунок 100 0 100

3 Рівень виконання впровадження послуги доступу до мережі 
Інтернет

відс. Розрахунок 100 0

100

2 Рівень забезпеченості управління у  легалізації ліцензійного 
програмного забезпечення

відс. Розрахунок 100 0 100


