
№

1.

2.

3.

8. Завдання бюджетної програми

1
Реалізація заходів, спрямованих  на оптимізацію існуючої транспортної мережі, приведення обсягів руху пасажирського транспорту відповідно до потреб населення та соціального захисту громадян, які мають 

пільги

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері транспорту та зв’язку м. Кропивницького

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Накази Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про 

затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-

цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами) та від 01.10.2010 року № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних 

показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року № 67 «Про перейменування 

управління транспорту та зв’язку та затвердження Положення про управління транспорту та зв’язку Кропивницької міської ради в новій редакції», рішення Кропивницької міської 

ради 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 Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 952 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 952 600,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

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)        

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

1910160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

1910000 Управлiння транспорту та зв`язку Кропивницької міської ради 26449743
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ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

1900000 Управління транспорту та зв`язку Кропивницької міської ради 26449743

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління транспорту та зв`язку Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)



М.П.

14,00

3 витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. Розрахунок 369 075,00 0,00 369 075,00

2

к-сть підготовлених рішень, Міської ради та Виконавчого комітету, 

розпоряджень міського голови, наказів начальника управління на 

одного працівника

од.

Розрахунок

14,00 0,00

1
к-сть виконаних доручень, звернень, заяв, скарг, листів на одного 

працівника
од.

Розрахунок
400,00 0,00 400,00

0 ефективності

од. Штатний розпис 8,00 0,00

3 200,00

2

к-сть підготовлених рішень Міської ради та Виконавчого комітету, 

розпоряджень міського голови, наказів начальника управління од.

журнали обліку та журнали 

реєстрації. 113,00 0,00 113,00

1 к-сть отриманих доручень, звернень, заяв, скарг, листів од. Журнали обліку 3 200,00 0,00

Начальник управління Віктор ЖИТНИК

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 затрат

8,00

0 продукту

1 кількість штатних одиниць

28.01.2022

(Дата погодження)

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління Любов БОЧКОВА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4 5

гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 Забезпечення діяльності управління розвитку транспорту та звя`зку 2 952 600,00 0,00 2 952 600,00

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

УСЬОГО 2 952 600,00 0,00 2 952 600,00

1 2 3 4 5

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та зв`язку м.Кропивницького

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

№ з/п Завдання


