
№

1.

2.

3.

7. Мета бюджетної програми

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

санітарному стані території міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

кордону"; Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності", Постанова Кабінету Міністрів України "Про 

затвердження Типового статуту громадського формування з охорони громадського порядку  і державного кордону, описів зразків бланка посвідчення і  нарукавної пов'язки члена 

такого формування"; 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 та доповненнями), 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 року № 1059 "Про бюджет Кропивницької територіальної 

громади міста Кропивницького на 2022 рік"(зі змінами), рішення Кропивницької міської ради  від 16.12.2021 року  № 1063 "Про затвердження Комплексної програми діяльності 

міської дружини міста Кропивницького на 2022 - 2024 роки"(зі змінами), рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 10.05.2022 року № 265 "Про перерозподіл 

видатків по Виконавчому комітету Кропивницької міської ради за бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень на 2022 рік".

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення  реалізації єдиної ефективної державної політики у сфері викорінення злочинності,зміцнення законності та правопорядку

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6 555 526 гривень, у тому числі загального фонду 6 555 526 гривень та

спеціального фонду- 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0218210 8210 0380
Муніципальні формування з охорони громадського 

порядку
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)        

(код бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

0200000 Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 04055251
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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

0210000 Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 04055251

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови

Виконавчий  комітет Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.02.2022 15

(в редакції розпорядження міського голови від   23.05.2022 року  № 33 )



М.П.

(Дата погодження)

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Кропивницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

начальник управління Любов БОЧКОВА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

0

рівень півищення  ефектинвості  роботи по профілактиці та 

попередження правопорушень громадського порядку у порівнянні з 

попереднім роком

відс.

розрахунок

100 0 100

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради

Олександр МОСІН

0
Кількість складених протоколів про адмінпорушення на одну 

штатну одиницю
шт.

внутрішній розрахунокії
59 0 59

4 якості

0 кількість сумісно складених протоколів про адмінпорушення шт. журнал реєстрації 8 850 0 8 850

3 ефективності

0 кількість штатних одиниць осіб штатний  розпис 150 0 150

2 продукту

1 затрат

0 Обсяг витрат на утримання міської дружини грн. розрахунок до кошторису 6 555 526 0 6 555 526

1 2 3 4 5 6 7

Усього 6 555 526 0 6 555 526

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1
 Комплексна програма діяльності міської дружини міста Кропивницького на 2022-

2024 роки”
6 555 526 0 6 555 526

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

гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Утримання міської дружини міста Кропивницького 6 555 526 0 6 555 526

УСЬОГО 6 555 526 0 6 555 526

1 2 3 4 5

1
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, 

ефект. реагування на події, дотриманя правил благоустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього


