
0210000

(найменування відповідального виконавця)

Ціль державної політики

3. 0380 Муніципальні формування з охорони громадського порядку

(найменування бюджетної програми)

Виконавчий комітет міської ради міста Кропивницького

гривень.спеціального фонду- 0

(найменування головного розпорядника)

2.

(код)

1 Забезпечення реалізації єдиної ефективної державного поліитки у сфері викорінення злочинності, зміцнення законності та правопорядку

(код)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

1 859 345 гривень, у тому числі загального фонду

0218210

(код) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 859 345 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 Кропивницького0200000

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України  , Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 

кордону"; Наказ Міністерства фінансів України  від 20.09.2017року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Наказ 

 Міністерства фінансів України  від 27.07.11 року № 945 " Про затвердження Примірного переліку 

результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні 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 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         

№ 2281 "Про затверрдження Програми діяльності міської дружини міста Кропивницького на 2019-2020 роки"

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

№ з/п

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Забезпечення підвищення рівня безпеки мешканців міста, покращення стану правопорядку у місті, дотримання правил з питань благоутвро, підтримання у належному санітарному 

стані території міста

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня забезпечення прав та свобод громадян міста,його гостей,посилення контролю за станом правопорядку в гром. Місцях, сприяння роботі підрозділів Нац.поліції з пофілактики правопорушень, 

ефективне реагування на події, дотриманя правил благо
1



М.П.

(Дата погодження)

Фінансове управління Міської ради м. Кропивницького

(Назва місцевого фінансового органу)

№ з/п

2 3

(підпис)

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру

А.П. Райкович

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

6 7

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

2

затрат

53

Показники Загальний фонд Спеціальний фонд

Начальник фінансового управління Л.Т.Бочкова

0

Міський голова

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

1 0 1 859 3451 859 345

Загальний фонд Спеціальний фонд

Забезпечення діяльності міської дружини міста Кропивницького

1 4

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

2 3 5

Усього

Усього

0 1 859 345

54

4

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

гривень

Усього 1 859 345 0 1 859 345

УСЬОГО 1 859 345 0 1 859 345

1
 Комплексна програма діяльності міської дружини міста Кропивницького на 2019-2020 

роки”
1 859 345

1

Найменування місцевої / регіональної програми

1 859 345

0 кількість штатних одиниць осіб штатний розпис 24 0 24

0 Обсяг витрат на утримання міської дружини грн. кошторис 1 859 345 0

0 кількість сумісно складених протоколів про адмінпорушення шт. журнал реєстрації 2 068 0 2 068

0 продукту

0
кількість складених протоколів про адмінпорушення на одну штатну 

одиницю
шт.

журнал реєстрації
86 0 86

0 ефективності

0

рівень півищення ефектинвості роботи по профілактиці та 

попередження правопорушень громадського порядку у порівнянні з 

попереднім роком (2018 - 1830)

відс.

розрахунок

113 0 113

0 якості


