
 Ціль державної політики

1
Реалізація державної політики спрямована на створення оптимальних умов для забезпечення роботи управління у вирішенні делегованих завдань з використанням електронних та  
інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій. 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п

1 Забезпечення управління сучасними засобами комп'ютерної техніки

спеціального фонду- 42 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

№ з/п Завдання

Конституція України;Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014№836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільвого методу складання

та виконання місцевих бюджетів», Наказ МФУ від 27.07.2011№945 "Про затвердження переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками

що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017№793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та

кредитування місцевих бюджетів",Постанова КМУ від 27.12.2001року №1764 зі змінами, рішення Міської ради міста Кропивницького від 20.12.2019№2263 «Про бюджетміста

Кропивницького на 2019 рік», Програма електронного урядування на 2019-2021рр., Положення про управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького

затверджене рішенням Міської ради міста Кропивницького від 21.12.17р. №1382.

7. Мета бюджетної програми:
Створення оптимальних умов для забезпечення роботи управління у вирішенні делегованих завдань з використанням електронних та  інформаційних 
ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій.

8. Завдання бюджетної програми:

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 51 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 9 500,00 гривень та

(код) (найменування відповідального виконавця)

3 1517530 0460 Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та інформатики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

від " 08 " лютого  2019 року     № 04-Ф

2. 1510000 Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 
Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1 1500000 Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького

(код) (найменування головного розпорядника)



1

Найменування місцевої/регіональної програми

Усього

гривень

№ з/п

1

(підпис) (ініціали і прізвище)

(підпис) (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

 Начальник фінансового управління Л.Т.Бочкова
Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

9 500,00 21 000,00 30 500,00

Начальник управління капітального будівництва                     
Міської ради міста Кропивницького

С.В.Білокінь

середні витрати на забезпечення одного робочого місця
грн. розрахунок

кількість робочих місць забезпечених комп'ютерною 
технікою шт. розрахунок 1,00 2,00 3,00

3 ефективності

0,00 2,00шт.
Програма місцевого 

електронного урядування на 
2019- 2021рр.

2,00

легалізація ліцензійного програного забезпечення
шт.

Програма місцевого 
електронного урядування на 

2019- 2021рр.
1,00 0,00 1,00

персональний комп'ютер

Кількість одиниць, що планується придбати, в тому 
числі: шт.

Програма місцевого 
електронного урядування на 

2019- 2021рр.
1,00 2,00 3,00

2 продукту

обсяг витрат грн.
Програма місцевого 

електронного урядування на 
2019- 2021рр.

9 500,00 42 000,00 51 500,00

1 затрат

71 2 3 4 5 6

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п Показник
Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

4 5

9 500,00 42 000,00 51 500,00

Програма місцевого електронного урядування на 2019-2021р. 9 500,00 42 000,00 51 500,00

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

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

2 3

3

51 500,00

1
Придбання персональних комп'ютерів та легалізація ліцензійних програм

УСЬОГО 9 500,00 42 000,00

9 500,00 42 000,00 51 500,00

4

9. Напрями використання бюджетних коштів:

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

51 2

Дата погодження "____"__________________ 2019р.



М. П.


