
3 Реалізація заходів, спрямованих на стабілізацію рівня життя всіх верств населення з поступовим підвищенням рівня добробуту

1
Забезпечення потреб виконавчих органів міської ради у кваліфікованих фахівцях, створення умов для подальшого зростання інтелектуального, морального та культурного потенціалу кожного працівника

(найменування головного розпорядника)

2.

(код)

(код)

0210000

(найменування відповідального виконавця)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України «Про статус депутатів місцевих рад», Закон України "Про 

 службу  в органах місцевого самоврядування".  

Закони України "Про адміністративні послуги", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

 спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)", 

 Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.11р. №945 "Про затвердження примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються 

 при визначені обсягу міжбюджетних трансфертів"

 наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Правила складання бюджених програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання"(зі змінами), 

рішення Міської ради від 27.12.2016 року № 745 "Про затвердження Програми з розвитку і управління персоналом в міській раді на 2017-2019 роки",  рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263 "Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік" ( зі змінами), рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 

2284 "Про затвердження Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького на 2019-2021 роки" ( зі змінами),  

рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2280"Про затвердження Програми реалізації вимог "Про адміністративні послуги" на 2019-2021 роки" (зі 

змінами), рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року        № 2283 "Про затвердження Програми забезпечення умов діяльності депутатів міської ради на 2019-

2020 роки"

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

№ з/п

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

2 470 462 гривень, у тому числі загального фонду

0210180

(код) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 340 162 гривень та

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 14 лютого 2019 року № 15

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1.
Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького

0200000

Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького

3. 0133
Інша діяльність у сфері державного управління

(найменування бюджетної програми)

гривень.спеціального фонду- 1 130 300

2
Комплекс заходів для подальшого розвитку нагродної справи, підвищення її ролі у суспільстві, довіри до діяльності ОМС та заохочення громадян за значний внесок у розвиток економіки, науки, культури, 

соц.сферу охорону конституційних прав і свобод людини

Ціль державної політики



6 74 53

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

№ з/п

гривень

УСЬОГО 1 340 162 1 130 300 2 470 462

1 Програма з розвитку і управління персоналом в міській раді на 2017-2019 роки 62 155

Найменування місцевої / регіональної програми

0 62 155

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

гривень

1 5

2
Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та 

виконавчого комітету м. Кропивницького
155 000 141 300 296 300

Усього 1 340 162 1 130 300 2 470 462

3
Програма реалізації вимог Закону України «Про адміністративні послуги» на 2019-

2021 роки"
1 010 757 967 000 1 977 757

5

Усього

4 Програма забезпечення умов діяльності депутатів міської ради  на 2019-2020 роки 112 250 22 000 134 250

1 340 162

Загальний фонд Спеціальний фонд

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

1

4
Захист прав, законних інтересів суспільства, територіальних громад та громадян. Надання консультацій з питань вимог та порядку отримання адміністративних послуг. Оприлюднення на веб-сторінці інформації 

стосовно отримання адміністративних послуг

4

1

2
Забезпечення  виготовлення відзнак міської ради та  виконавчого комітету, Почесних грамот, грамот , подяк. Виплата грошової допомоги до Почесних грамот кращим працівникам, нагородження трудових 

колективів. Придбання сувенірної продукції з символікою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

 Створення  дієвої системи управління знання та професійного розвитку кадрів; забезпечення  доступного  та безперервного навчання персоналу протягом усієї трудової діяльності; 

 перепідготовки та підвищення кваліфікації; орієнтація змісту навчання на розвиток професійної компетентності службовців і практичні потреби міської ради

 

Формування єдиної нагородної політики, позитивного іміджу міста та фінансове забезпечення заходів, пов'язаних з відзначенням  кращих працівників та трудових колективів 

 підприємств, установ, організацій нагородами міської ради та виконавчого комітету м.Кропивницького

 

Створення належних умов для забезпечення ефективного надання адміністративних послуг суб’єктам звернення; постійне поліпшення якості їх обслуговування; забезпечення 

відкритості та прозорості процедур надання адміністративних послуг, надання інформаційно-консультаційних послуг шляхом сприяння функціонуванню Центру надання 

 адміністративних послуг міста Кропивницького.

 

Створення зручних і сприятливих умов для отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, юридичними особами, забезпечення відкритості і 

інформування про діяльність органів виконавчої влади шляхом функціонування Центру надання адміністративних послуг м. Кропивницького

7. Мета бюджетної програми

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

1 1 130 300 2 470 462

Показники Загальний фонд Спеціальний фонд

1

Усього

№ з/п

2 3

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру

2

затрат

4

3
Виявлення та заохочення найбільш професійно підготовлених посадових осіб місцевого самоврядування, які успішно та ініціативно виконують службові обовязки, мають  організаторські  та творчі здібності

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

2 3



М.П.

100

0

Рівень організаційного та матеріально-технічного забезпечення  

організації та проведення засідань міської ради, постійних та 

тимчасових комісій

відс.

внутрішній облік

100 0 100

0 Рівень забезпечення виконання заходів по завданню відс. внутрішній розрахунок 100 100

0

відсоток посадових осіб, які пройшли навчання, підвищили 

кваліфікацію, здобули другу вищу освіту до кількості осіб, що 

планувалось направити

відс.

внутрішній облік

100 0 100

4 якості

6 355

0 Середня вартість однієї одиниці комп”ютерної техніки грн. розрахунок 0 23 500 23 500

0 Кількість виконаних звернень, заяв, консультацій на 1 особу шт. розрахунок 6 355 0

17 972

0

Середній розмір витрат на організацію та проведення одного 

засідання постійної або тимчасової контрольної комісії міської ради, шт.

аналіз

322 7 333 7 655

0

Середня вартість 1 комплекту атрибутів, 1 шт. Почесної грамоти, 

грамоти, подяки, сувенірної продукції; Середній розмір грошової 

винагорода на 1 особу, трудовий колектив

грн.

внутрішній облік

309 17 663

0 середній розмір витрат на одну номінацію грн. кошторис 7 400 0 7 400

0 середня вартість навчання на 1 посадову особу грн. розрахунок 3 990 0 3 990

3 ефективності

67

кількість номінацій
шт.

Порядок проведення конкурсу 

"Посадовець року"
3 0 3

0 Кількість придбаної комп”ютерної техніки од. договір 13 54

352

0 Кількість отриманих звернень, консультацій шт. журнал реєстрації 88 977 0 88 977

0
Кількість засідань постійних та тимчасових комісій міської ради, 

засідань міької раи
од.

журнал реєстрації
349 3

10

0
кількість виготовлення відзнак, сувенірної продукції, почесних 

грамот
шт.

договір
501 8 509

0
кількість посадових осіб, які будуть направлені на навчання, 

півищення кваліфікації, здобуття другої вищої освіти
осіб

план-графік
10 0

39 955

2 продукту

обсяг витрат  на навчання та підвищення кваліфікації посадових 

осіб виконавчих органів міської ради в установах і організаціях 

міста Кропивницького, інших містах України; на навчання членів 

тендерних комітетів; на здобуття другої вищої освіти

грн.

розрахунок до кошторису

39 955 0

1 977 757

0 Кількість штатних одиниць центру ос. штатний розпис 14 0 14

0 Обсяг витрат для  забезпечення діяльності ЦНАП грн. розрахунок до кошторису 1 010 757 967 000

296 300

0 Кількість депутатів осіб виборні посади 42 0 42

0

Обсяг витрат на виготовлення відзнак  міської ради та її 

виконавчого комітету, придбання сувенірної продукції; Обсяг 

витрат на виплату грошової винагороди кращим пацівника, 

нагородження трудових колективів

грн.

розрахунок до кошторису

155 000 141 300

обсяг витрат на проведення конкурсу "Посадовець року" грн. розрахунок до кошторису 22 200

Начальник фінансового управління Л.Т.Бочкова

Міський голова

0 22 200

0

Обсяг  витрат на  організацію роботи,  підготовку та проведення 

засідань міської ради, засідань постійних та тимчасових 

контрольних комісій міської  ради

грн.

розрахунок до кошторису

112 250 22 000 134 250

0

(Дата погодження)

Фінансове управління Міської ради м. Кропивницького

(Назва місцевого фінансового органу)

(підпис)

А.П. Райкович

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)


