
№

1.

2.

3.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2 Інформаційна безпека  каналів інформаційного обміну і телекомунікації, підвищення рівня цифрового забезпечення

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2,520,900 гривень та
гривень.спеціального фонду-

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1,644,500

Спеціальний фонд

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

1

2,702,900 гривень, у тому числі загального фонду

0 1,644,500

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

1

Впровадження технологій е-урядування у виконавчих органах міської ради

№ з/п
гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд
4 5

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів
2 3

Цифровий розвиток Кропивницької міської територіальної громади

Упровадження технологій е-урядування

09 лютого 2022 р. 15

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04055251
(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

0217530 7530 0460

0210000 Виконавчий комiтет мiської ради мiста Кропивницького 04055251
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3 Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем
4

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

2 Розвиток та підтримка телекомунікаційних систем, електронних ресурсів, забезпечення комп"ютерною технікою

(код бюджету)

1152800000Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та 
інформатики

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)        

1

182,000
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закони України ''Про місцеве самоврядування в Україні'', ''Про Національну програму інформатизації'', ''Про Концепцію 
Національної програми інформатизації'', ''Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах'', ''Про захист персональних даних'', ''Про доступ до публічної 

 інформації'', ''Про електронні документи та електронний документообіг''; постанови Кабінету Міністрів України: від 12.04.2002 № 522 ''Про затвердження Порядку підключення до 
глобальних мереж передачі даних", від 10.09.2003 № 1433 ''Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади'', від 29.03.2006 № 373 ''Про 
затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах'', від 21 жовтня 2015 р. № 835 ''Про 
затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних"; накази Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження   
 примірних показників бюджнтних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), від 26.08.2014 року № 836 "Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами),  рішення Кропивницької міської ради від 16.12.2021 № 1059 "Про 
бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік", рішення Кропивницької міської ради від 04.02.2022 № 1097 "Про затвердження Програми цифрового розвитку на 
2022-2024 роки"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Забезпечення реалізації державної та формування місцевої політики у сфері електроного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, цифрових 
навичок та цифрових прав громадян, відкритих даних, розвитку місцевих електронних інформаційних ресурсів та сучасних інформаційних технологій, ефективного прийняття 
управлінських рішень

2 Створення телекомунікаційних систем та електронних ресурсів 200,000 0 200,000
3 Придбання засобів інформатизації дл виконавчих органів місцевого самоврядування 448,100 182,000 630,100



М.П.
(Дата погодження)

Фінансове управління Кропивницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

начальник управління Любов БОЧКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

№ з/п
2 3

(підпис)

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

Олександр МОСІН

ПОГОДЖЕНО:

1

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
гривень

(підпис)

Усього

(ініціали/ініціал, прізвище)

Загальний фонд

2
затрат

53 4 6 7

Одиниця 
виміруПоказники Спеціальний фонд

1,644,500

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

1 Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки 2,520,900 182,000 2,702,900
1 54

Усього 2,520,900 182,000 2,702,900

4 Придбання ліцензійного програмного забезпечення та супровод існуючого програмного 
забезпечення

228,300 0 228,300

УСЬОГО 2,520,900 182,000 2,702,900

Створення телекомунікаційних систем та електронних ресурсів грн. Розрахунок до кошторису 200,000 0 200,000
Упровадження технологій е-урядування грн. Розрахунок до кошторису 1,644,500 0

630,100

Придбання ліцензійного програмного забезпечення, супровід 
існуючого та технічний захист інформації

грн. Розрахунок до кошторису 228,300 0 228,300

Придбання засобів інформатизації для виконавчих органів 
місцевого самоврядування

грн. Розрахунок до кошторису 448,100 182,000

Кількість впроваджених проєктів од. Угоди 2 0 2
2 продукту

129
Кількість придбаної оргтехніки од. Угоди 38 19 57

Кількість штатних одиниць осіб Штатний розпис 129 0

129

3 ефективності

Кількість користувачів забезпечених автоматизованими робочими 
місцями

осіб Штатний розпис 129 0

822,250.0
Середні витрати на одну штатну одиницю грн. Розрахунок 1,550.4 0.0 1,550.4

Середня вартість проєктів з впровадження технологій е-урядування грн. Розрахунок 822,250.0 0.0

21,370.9
Середні витрати надання послуг з програмного забезпечення грн. Розрахунок 1,769.8 0.0 1,769.8
Середні витрати на придбання однієї комп`ютерної техніки грн. Розрахунок 11,792.0 9,578.9

Рівень щодо впровадження технологій е-урядування відс. Розрахунок 100 0 100
4 якості

100

Рівень забезпеченності засобами інформатизації відс. Розрахунок 100 100 100

Рівень виконня впровадження телекомунікаційних систем, 
електронних ресурсів та організація комплексного захисту 

інформації
відс.

Розрахунок
100 0


