
1.

2.

3.

(код бюджету)

3117530 7530 0460

Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та 

інформатики

місцевого бюджету на 2021  рік

3100000 Управлiння комунальної власностi Кропивницької міської ради 37623993
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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

1

5. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб управління комунальної власності на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і 

сучасних комп'ютерних технологій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

3110000
Управлiння комунальної власностi Кропивницької міської ради

37623993
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

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)        

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

  гривень

0,00 0,00 -5 600,00 0,00

Напрями використання бюджетних коштів

2

Придбання антивірусного захисту інформації

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

загальний 

фонд

6

1

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми

7

0,00

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

-5 600,00

Найменування місцевої/регіональної програми

5 600,00

9 10 11

Відхилення

5 600,00 0,00

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

3 4

0,00

5 8

Затверджено у паспорті бюджетної програми

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

№ з/п Ціль державної політики

№ з/п

  гривень

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

спеціальний 

фонд

Відсутність потреби у придбанні

1 Реалізація державної політики, спрямованої на розвиток місцевого електронного урядування та інформатизації у сфері комунальної власності

1 Забезпечення виконання завдань і заходів Програми розвитку місцевого електронного урядування

 усього
спеціальний 

фонд
усього

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Касові видатки (надані кредити з 

бюджету)
Відхилення

загальний 

фонд
усього

2 160,00 -40,00 0,00 -40,002 Придбання послуг Інтернет 2 200,00 0,00 2 200,00 2 160,00

Економія бюджетних коштів

0,00 2 160,00 -5 640,00 0,00 -5 640,00УСЬОГО 7 800,00 0,00 7 800,00 2 160,00



загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

11 12 13

спеціальний 

фонд
усього

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
усього

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

109

8 9 10

-5 640,00

Фактичні результативні показники, 

досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

0

Програма розвитку місцевого електронного 

урядування на 2019-2021 роки
7 800,00 2 160,00

затрат

0,00

2

1

Найменування місцевої/регіональної програми

1

-5 640,00 0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

0,002 160,007 800,00

усього
загальний 

фонд

7

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

5 6

загальний 

фонд

8

спеціальний 

фонд

3

усього

2 4

усього

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

N з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

3 4

765

0,00

загальний 

фонд
усього

0 0,00 -5600,00 0,00 -5600,00

Відсутність потреби у придбанні та економія бюджетних коштів

1

обсяг видатків на 

придбання 

антивірусного захисту 

інформації

грн.

управлінський облік

5600 0 5600 0

-5 640,00Усього 7 800,00 0,00 7 800,00 2 160,00 0,00 2 160,00 -5 640,00

0 2160,00 -40,00 0,00 -40,002
обсяг видатків на 

придбання послуг 

Інтернет

грн.

управлінський облік

2200 0 2200 2160

1

кількість одиниць 

придбаного 

антивірусного захисту 

інформації

од.

моніторинг потреби по установі

7

0 продукту

0,00 -7,000 7 0 0 0,00 -7,00

1 1 0 1,00 0,002
кількість придбаних 

послуг Інтернет
од.

моніторинг потреби по установі
1

0 800 0 0 0,00 -800,001

середні видатки на 

придбання одного 

антивірусного захисту 

інформації

грн.

розрахунок

800

0 ефективності

0 2200 2160 0 2160,00 -40,002
середні видатки на 

придбання однієї 

послуги Інтернет

грн.

розрахунок

2200

1

Відсоток придбаних 

антивірусного захисту 

інформації та послуг 

Інтернет до 

передбачених 

програмою заходів на 

2021 рік

відс.

розрахунок

100 0 100 27,69

0 якості

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність потреби у придбанні

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність потреби у придбанні

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність потреби у придбанні

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів

0 27,69 -72,31 0,00 -72,31

0,00 -40,00

0,00 -800,00

0,00 0,000



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

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Яніна БЕДЛІНСЬКА
(підпис)

Начальник управління Алла ПАСЕНКО
(ініціали та прізвище)(підпис)

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

рівня та захищення робочих місць працівників управління. У зв'язку із  поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом, у 

звітному році потреба у придбанні антивірусного захисту інформації в управлінні відсутня.


