
3100000

(код)

3110000

(код)

3117530 0460

(код) (КФКВК)

N

з/п

1

6. Завдання бюджетної програми

N

з/п

1

5. Мета бюджетної програми                        Керівництво і управління у сфері комунальної власності
Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку та інформаційних потреб на основі формування і використання 

електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

Забезпечення виконання заходів Програми місцевого електронного урядування

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Реалізація державної політики, спрямованої на розвиток місцевого електронного урядування та інформатизаціїї

Завдання

2.
Управління комунальної власності Міської ради міста Кропивницького

(найменування відповідального виконавця)

3.
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

(найменування бюджетної програми)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.
Управління комунальної власності Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника)



7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 57200,00 36000,00 93200,00 48050,00 35970,00 84020,00 -9150,00 -30,00 -9180,00

57200,00 36000,00 93200,00 48050,00 35970,00 84020,00 -9150,00 -30,00 -9180,00

гривень

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

57200,00 36000,00 93200,00 48050,00 35970,00 84020,00 -9150,00 -30,00 -9180,00

2

Програма розвитку місцевого електронного 

урядування на 2019-2021 роки (рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 

31.01.2019 № 2285)

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у 

паспорті бюджетної програми

Відсутність потреби у придбання декількох предметів та оптимізація цін

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N 

з/п

Найменування місцевої/ регіональної 

програми

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Касові видатки (надані кредити з 

бюджету)
Відхилення

2

Придбання обладнання, програмного 

забезпечення та предметів довгострокового 

користування

Усього

N

з/п

Напрями використання бюджетних 

коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Касові видатки (надані кредити з 

бюджету)
Відхилення



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 затрат
Обсяг видатків на 

придбання 

обладнання, 

програмного 

забезпечення та 

предметів 

довгострокового 

використання

грн кошторис 57200,000 36000,000 93200,000 48050,000 35970,000 84020,000 -9150,000 -30,000 -9180,000

2 продукту
Кількість одиниць 

придбаного 

обладнання, 

програмного 

забезпечення та 

предметів 

довгострокового 

використання

од. розрахунок 13 2 15 6 3 9 -7 1 -6

3 ефективності

Середні видатки на 

придбання одиниці 

обладнання, 

програмного 

забезпечення та 

предметів 

довгострокового 

використання

грн розрахунок 4400,00 18000,00 22400,00 8008,33 11990,00 19998,33 3608,33 -6010,00 -2401,67

Відсутність потреби у придбанні декількох предметів та оптимізація цін

По загальному фонду за рахунок придбання меншої кількості обладнання середні видатки на придбання одиниці обладнання збільшились на 3608,33 грн. По спеціальному 

фонду за рахунок оптимізації цін середня видатки зменшились на 6010,00 грн.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Фактичні результативні показники, 

досягнуті за рахунок касових видатків 
Відхилення

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відсутність потреби у придбанні декількох предметів та оптимізація цін

N 

з/п
Показники

Одиниця 

виміру

Джерело 

інформа

ції



4 якості

Відсоток заміненої 

морально-

застарілого 

обладнання, 

програмного 

забезпечення та 

предметів 

довгострокового 

використання до 

передбачених 

програмою заходів 

на 2019 рік

відс. розрахунок 100,0 100,0 100 46,2 150,0 103,8 -53,8 50,0 -3,8

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з 

фінансово-економічних питань - головного 

розпорядника бюджетних коштів
Бедлінська Я. О.
(ініціали/ініціал, прізвище)

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

____________

Керівник установи - головного розпорядника 

бюджетних коштів Колюка О. С.

Ця бюджетна програма запроваджена для розвитку інформатизації в управління комунальної власності шляхом поліпшення наявного обладнання та з метою підвищення 

технічного рівня робочих місць працівників управління. За звітний рік придбано 3 монітори, 2 блока безперебійного живлення, 3 багатофункціональних пристроїв та 

комп'ютерна програма.


