
 

  

   
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

  КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО  ГОЛОВИ   

 

Від 22 грудня 2021 року                                          №  209  

    

 

Про затвердження паспортів 

бюджетних програм на 2021 рік 

 

 

 Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, статтею 42 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до наказу 

Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі 

питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 

місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від         

22 грудня 2020 року № 43 "Про бюджет  Кропивницької міської 

територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)   

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 рік Виконавчого 

комітету Кропивницької міської ради за кодами типової програмної 

класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 0210150 

“Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності міської ради”, 0210180 “Інша діяльність у сфері 

управління”, 0217530 “Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 

інформатики”, 0218220 “Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 

місцевого значення”, 0218420 “Інші заходи у сфері засобів масової 

інформації”. 

  

2. Відділу бухгалтерського обліку Кропивницької міської ради  надати 

до фінансового управління Кропивницької міської ради звіти про виконання 

паспортів бюджетних програм у термін, визначений для подання зведеної 

річної бюджетної звітності. 

 

 

 

Міський голова                          Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

Світлана Сорока  35 83 71 

    



№

1.

2.

3.

(в редакції розпорядження міського голови від   22.12.21р  № 209)

УСЬОГО 51 496 705,39 5 049,28 51 501 754,67

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

1152800000

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 

ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 

селищної, сільської рад

1

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень щодо реалізації засад місцевого самоврядування у місті Кропивницькому

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

5 049,28

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Конституція України, Бюджетний кодекс України ; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» ; 

Постанова Кабінету Міністрів України від  09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 

прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 року № 1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та 

 результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»; 

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

Кропивницької міської ради   від 22 грудня 2020 року № 43 "Про бюджет  Кропивницької міської територіальної громади  на 2021 рік"( зі змінами).

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

25.01.2021 11

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

04055251
(код за ЄДРПОУ)

0210150 0150 0111

0210000 Виконавчий комiтет Кропивницької міської ради 04055251
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

1

51 501 754,67 гривень, у тому числі загального фонду

5 049,28 51 501 754,67

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови

1 Забезпечення права та реальної здатності територіальної громади - жителів міста - вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 51 496 705,39 гривень та

гривень.

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2

спеціального фонду-

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

51 496 705,39

Спеціальний фонд

Забезпечення діяльності Кропивницької міської ради та її виконавчого комітету

№ з/п

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кропивницької  міської ради  та її виконавчого комітету

3

Загальний фонд

4 5



М.П.

18

0 Витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. внутрішній розрахунок 396,20 0,00 396,20

0
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 

працівника
од.

журнал реєстрації
18 0

0
Кількість виконаних  листів, звернень, заяв, скарг на одного 

працівника
од.

журнал реєстрації
201 0 201

3 ефективності

0 Кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 130 0

25 508

0 Кількість прийнятих нормативно-правових актів од. журнал реєстрації 2 252 0 2 252

0 Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од. од. журнал реєстрації 25 508 0

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

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

Усього

(ініціали/ініціал, прізвище)

2

затрат

53 4

Одиниця 

виміру
Показники Спеціальний фонд

Олександр МОСІН

6 7

130

продукту

4

Загальний фонд

ПОГОДЖЕНО:

1

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради

(підпис)

Усього 0,00

2

гривень

(Дата погодження)

Фінансове управління Кропивницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Любов БОЧКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

№ з/п

2 3

(підпис)

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

1 5



№

1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

679 704 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови

1 реалізація сучасної державної політики в органах місцевого самоврядування на засадах новітніх технологій кадрового менеджменту та управління персоналом

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 582 107 гривень та

гривень.спеціального фонду-

7. Мета бюджетної програми

25.01.2021 11

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)

0210180 0180 0133

0210000 Виконавчий комiтет Кропивницької міської ради 04055251
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(в редакції розпорядження міського голови від  22.12.21 р №  209 )

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

2
щироке залучення організацій громадянського суспільства до процесу формування та реалізації державної політики,а саме створення сприятливих умов для розвитку громад.сусп. Налагодження ефективної 

взаимодії громад з орг.місцев. самовряд.

(код бюджету)

1152800000Інша діяльність у сфері державного управління

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

97 597

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", Указ Президента України від 26.02.2016 р. № 68/2016 "Про сприяння розвитку громадського суспільства в Україні", постанова Кабінету 

Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", постанова Кабінету Міністрів України від 12.10..2011 

р. № 1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм ( проектів, заходів), розроблених інститутами громадського суспільства, для виконання (реалізації) 

яких надається фінансова підтримка", наказ Міністерства фінансів України від 27.07.11р. № 945  "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних 

програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 

року № 836  " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами),   рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 31 січня 2019 р. № 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 14 лютого 2020 р. № 3118 "Про затвердження Програми з розвитку і управління персоналом в Міській раді міста 

Кропивницького на 2020-2022 роки", рішення Міської ради міста Кропивницького від 14 лютого 2020 р. №  3125 "Про затвердження Програми сприяння розвитку громадянського 

суспільства в місті Кропивницькому на 2020-2022 роки "Діалог",  рішення Кропивницької міської ради від  02.02.2021 року       № 94  "Про  затвердження Прогрми забезпечення умов 

діяльності депутатів міської ради на 2021-2023 роки"( зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 22.12.2020 року № 43 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної 

громади на 2021 рік"(зі змінами).

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

№ з/п



582 107

Спеціальний фонд

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

№ з/п

2 3

1

11. Результативні показники бюджетної програми

1

УсьогоЗагальний фонд

2

затрат

53 4

№ з/п Джерело інформації

6 7

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

1 97 597 679 704

5

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

3 Направлення на забезпечення необхідних умов для ефективного здійснення депутатами міської ради, покладених на них повноважень, утворення належних умов для роботи

4 Забезпечення ефективних механізмів участі інституцій громадського суспільства у формувані та реалізації державної регіональної політики, вирішення питань місцевого значення

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

Програма з розвитку і управління персоналом в міській раді на 2020-2022 роки 94 345 0 94 345

Одиниця 

виміру
Показники

Програма забезпечення умов діяльності депутатів міської ради  на 2021-2023 роки 114 945

Спеціальний фонд

1

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

4

1

  Забезпечення виконання повноважень у сфері розвитку місцевого самоврядування;

  

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

  перепідготовка 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 міста Кропивницького;

  

Створення сприятливих умов для розвитку громадського суспільства, налагодження ефективної взаємодії міської ради з інститутами громадського суспільства на засадах партнерства.

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

2
Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та 

виконавчого комітету м. Кропивницького
167 317 97 597 264 914

УСЬОГО 582 107 97 597 679 704

1

1 4

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

гривень

5

Усього 582 107 97 597 679 704

0 114 945

4
Програма сприяння розвитку громадського суспільства у м.Кропивницькому на 2020-

2022 роки "Діалог"
205 500 0 205 500

3

67 920

0 обсяг витрат на проведення конкурсу "Посадовець року" грн. розрахунок до кощторису 26 425 0 26 425

0

Обсяг витрат  на навчання та підвищення кваліфікації посадових 

осіб виконавчих органів міської ради в установах і організаціях 

міста Кропивницького, інших міст України; на навчання членів 

тендерних комітетів; на здобуття другої вищої освіти

грн.

розрахунок до кощторису

67 920 0

114 9450

Обсяг  витрат на  організацію роботи,  підготовку та проведення 

засідань міської ради, засідань постійних та тимчасових 

контрольних комісій міської  ради

грн.

розрахунок до кощторису

114 945 0



М.П.

(Дата погодження)

Фінансове управління Кропивницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Любов БОЧКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)(підпис)

Олександр МОСІН

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

0

Обсяг витрат на виготовлення відзнак  міської ради та її виконавчого 

комітету, придбання сувенірної продукції; виплату грошової 

винагороди громадянам, нагородження трудових колективів
грн.

розрахунок до кощторису

167 317 97 597 264 914

205 500

2 продукту

0
Обсяг видатків на фінансування програм (проєктів, заходів) ІГС 

щодо розвитку громадянського суспільства
грн.

розрахунок до кощторису
205 500 0

19

0
кількість номінацій

шт.
Порядок проведення конкурсу 

"Посадовець року"
3 0 3

0
кількість посадових осіб, які будуть направлені на навчання, 

півищення кваліфікації, здобуття другої вищої освіти
осіб

план-графік
19 0

511

0
Кількість засідань постійних та тимчасових комісій міської ради, 

засідань міької раи
од.

журнал реєстрації
70 0 70

0 кількість  відзнак, сувенірної продукції, почесних грамот шт. договір 505 6

48

3 ефективності

0 кількість заходів ( у т.ч. ініційованих ІГС) од. договір 48 0

3 575

0 середній розмір витрат на одну номінацію грн. розрахунок 8 808 0 8 808

0 середня вартість навчання на 1 посадову особу грн. розрахунок 3 575 0

16 597

0

Середній розмір витрат на організацію та проведення одного 

засідання постійної або тимчасової контрольної комісії міської ради грн.

розрахунок

1 642 0 1 642

0

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

грамоти, подяки, сувенірної продукції; Середній розмір грошової 

винагорода на 1 особу, трудовий колектив

грн.

розрахунок

331 16 266

4 281

4 якості

0

Середні витрати на проведення одного заходу ( у т.ч. 

інформаційного ІГС), спрямованого на розвиток громадського 

суспільства

грн.

розрахунок

4 281 0

100

0
Рівень забезпечення виконання заходів по завданню відповідно до 

програми нагородження відзнаками міськоїради, виконкому
відс.

  розрахунок
100 0 100

0

відсоток посадових осіб, які пройшли навчання, підвищили 

кваліфікацію, здобули другу вищу освіту до кількості осіб, що 

планувалось направити

відс.

розрахунок

100 0

100

0
Рівень залучення ІСГ до процесів формування державної, 

регіональної,місцевої політики
відс.

розрахунок
100 0 100

0

Рівень організаційного та матеріально-технічного забезпечення  

організації та проведення засідань міської ради, постійних та 

тимчасових комісій

відс.

розрахунок

100 100



№

1.

2.

3.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови

1 Забезпечення безперешкодного доступу громадян до будь-якої інформації, що не становить державної таємниці, за допомогою сучасних інформаційних систем

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 025 622,82 гривень та

гривень.спеціального фонду-

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Спеціальний фонд

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

2 072 371,82 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

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 та доповненнями), від 26.08.2014 року 

№ 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення Кропивницької міської ради від 22.12.2020 № 43 "Про 

бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), від 31.01.2019 року       № 2285 "Про затвердження Програми розвитку місцевого електронного 

урядування на 2019-2021 роки" (зі змінами).

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

№ з/п

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб виконавчих органів міської ради, організацій, підприємств і громадян на основі формування й використання 

інформаційних ресурсів і сучасних інформаційних технологій

Впровадження механізмів електронного самоврядування способом розробки та впровадження елетронних інформаційних послуг

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

4 5

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

25.01.2021 11

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 Кропивницької міської ради 04055251
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

1

1

(в редакції розпорядження міського голови від  22.12.21р  №  209)

4 Підвищення рівня цифрової компетентності громадян й урядовців країни

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

2 Безпека каналів інформаційного обміну і телекомунікації, механізму забезпечення функціонування телекомунікаційних систем і мереж та інших елементів інформаційної інфраструктури країни

3 Ефективність та зручність публічних електронних послуг

(код бюджету)

1152800000
Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та 

інформатики

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

46 749,00



М.П.

(Дата погодження)

Фінансове управління Кропивницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового 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

1 571 492,20

(підпис)

Усього

(ініціали/ініціал, прізвище)

Загальний фонд

2

затрат

53 4 6 7

Одиниця 

виміру
Показники

1 571 492,20

121 979,62

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

1 0,00 1 571 492,20

1 Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019 - 2021 роки 2 025 622,82 46 749,00 2 072 371,82
1 54

Спеціальний фонд

Впровадження технологій е-урядування у виконавчих органах міської ради

46 749,00 2 072 371,82

УСЬОГО 2 025 622,82 46 749,00 2 072 371,82

2 Розвиток телекомунікаційних систем, електронних ресурсів 38 900,00 0,00 38 900,00

3 Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем 415 230,62 46 749,00 461 979,62

Усього 2 025 622,82

Створення телекомунікаційних систем та електронних ресурсів грн. Розрахунок до кошторису 11 400,00 0,00 11 400,00

Упровадження технологій е-урядування грн. Розрахунок до кошторису 1 571 492,20 0,00

Придбання ліцензійного програмного забезпечення, супровід 

існуючого та технічний захист інформації
грн.

Розрахунок до кошторису
367 500,00 0,00 367 500,00

Придбання засобів інформатизації для виконавчих органів місцевого 

самоврядування
грн.

Розрахунок до кошторису
75 230,62 46 749,00

Кількість впроваджених проєктів од. Угоди 2 0 2

2 продукту

130

Кількість придбаної оргтехніки од. Угоди 8 6 14

Кількість штатних одиниць осіб Штатний розпис 130 0

130

3 ефективності

Кількість користувачів забезпечених автоматизованими робочими 

місцями
осіб

Штатний розпис
130 0

785 746,00

Середні витрати на одну штатну одиницю грн. Розрахунок 88,00 0,00 88,00

Середня вартість проєктів з впровадження технологій е-урядування
грн.

Розрахунок
785 746,00 0,00

17 196,00

Середні витрати надання послуг з програмного забезпечення грн. Розрахунок 2 827,00 0,00 2 827,00

Середні витрати на придбання однієї комп`ютерної техніки грн. Розрахунок 9 404,00 7 792,00

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



№

1.

2.

3.

(в редакції розпорядження міського голови від  22.12.21р   № 209 )

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови

1
Задоволення потреб оборони держави та забезпечення сприятливих умов для охорони,захисту населення міста та його тереторії,здійснення заходів щодо підготовки підрозділів територіальної оборони до 

виконання завдань за призначенням

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 292 194,69 гривень та

гривень.спеціального фонду-

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

352 194,69 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

1 Забезпечення виконання комплексу заходів та робіт з  територіальної оброни та мобілізаційної  підготовки

9. Напрями використання бюджетних коштів

0200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

60 000,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України ; Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про військовий 

обов'язок і військову службу", "Про оборону України", "Про державну таємницю"; Укази Президента від 01.05.2014 р. № 447"Про заходи щодо оборонозданості держави", від 23.09.2016 

р. № 406 "Про затвердження Положення про територіальну оборону", від 11.02.2016 р. № 44 "Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Нацгвардії України 

та Державної прикордонної служби України",  Постанова Кабінету Міністрів України  від 23.03.2016 р. № 214 "Питання підготовки території держави до оборони", накази Міністерства 

фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження   примірних показників бюджетних 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"), 

наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 30.08.2017 р. № 305 "Про затвердження тимчасової настанови з територіальної оборони (частина ІІ)", рішення Кропивницької 

міської ради   від 22 грудня 2020 року № 43 "Про бюджет  Кропивницької міської територіальної громади  на 2021 рік"( зі змінами),  рішення  Міської ради міста Кропивницького від 

31.01.2019 р. № 2279 "Про затвердження Програми територіальної оборони та підтримання постійноїї мобілізаційної готовності міста Кропивницького на 2019-2021 роки"(зі змінами).

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

№ з/п

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

(код бюджету)

1152800000
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого 

значення

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

25.01.2021 11

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)

0218220 8220 0380

0210000 Виконавчий комiтет Кропивницької міської ради 04055251
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)



М.П.

(Дата погодження)

Фінансове управління Кропивницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Любов БОЧКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

№ з/п

2 3

(підпис)

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

Олександр МОСІН

ПОГОДЖЕНО:

0

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

гривень

14 974,69

Спеціальний фонд

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради

(підпис)

Усього

(ініціали/ініціал, прізвище)

Загальний фонд

2

затрат

53 4

Одиниця 

виміру
Показники Спеціальний фонд

14 974,69

0

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

1 0,00 14 974,69

1
Програма територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності 

міста Кропивницького на 2019-2021 роки
292 194,69 101 200,00 393 394,69

1 54

1

№ з/п

гривень

Загальний фонд

4 5

Виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної  готовності 

міста

6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

Усього 292 194,69 101 200,00 393 394,69

2 Надання матеріальної допомоги підшефним військовим частинам 277 220,00 60 000,00 337 220,00

УСЬОГО 292 194,69 60 000,00 352 194,69

Обсяг видатків надання матеріальної допомоги підшефним 

військовим частинам
грн.

розрахунок до кошторису
277 220,00 60 000,00 337 220,00

0
Обсяг видатків на виконання комплексу заходів щодо підтримання 

постійної мобілізаційної  готовності міста
грн.

розрахунок до кошторису
14 974,69 0,00

0
Кількість військових частин, яким надається фінансова підтримка

од.
рішення міської ради

3 3 3

0 продукту

3

0 ефективності

0
Кількість заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної 

готовності міста
од.

договори
3 0

112 407,00

0
Середній обсяг видатків на проведення заходів щодо постійної 

мобілізаційної готовності міста
грн.

розрахунок
4 992,00 0,00 4 992,00

0  Середній обсяг фінансової підтримки 1 військової частини грн. розрахунок 92 407,00 20 000,00

0
Відсоток забезпечення матеріальної підтримки військових частин

відс.
аналіз

100 100 100

0 якості



№

1.

2.

3.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови

1 Висвітлення діяльномті органів місцевого самоврядування у засобах масової інформації

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 460 012,10 гривень та

гривень.спеціального фонду-

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

2 460 012,10 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

Забезпечення висвітлення інформаціїї про діяльність органів місцевого самоврядування засобами періодичних друкованих видань

25.01.2021 11

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)

0218420 8420 0830

0210000 Виконавчий комiтет Кропивницької міської ради 04055251
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(в редакції розпорядження міського голови від  22.12.21р  №  209)

3 Забезпечення ефективної діяльності електронних засобів масової інформації

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

2 Забезпечення висвітлення інформаціїї про діяльність органів місцевого самоврядування засобами телебачення

(код бюджету)

1152800000Інші заходи у сфері засобів масової інформації

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

1

0,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Підставою для виконання цієї бюджетної програми є законодавчі акти, нормативно-правові документи: Конституція України, Бюджетний кодекс України,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" ; Закони України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,   "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про порядок висвітлення діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", "Про доступ до публічної інформації"; рішення Міської ради міста Кропивницького від 

14.02.2020 року № 3113 "Про затвердження Програми висвітлення діяльності Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого комітету на 2020-2022 роки", рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 07.05.2019 року № 2499 "Про затвердження Програми боротьби з амброзією", рішення Кропивницької міської ради від22.12.2020 року № 43 "Про бюджет 

Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік"( зі змінами).

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

№ з/п

Забезпечення інформування громади щодо діяльності органів місцевого самоврядування через сприйняття діяльності телебачення і радіомовлення, друкованих засобів масової 

інформації; підтримка електронних засобів масової інформації; моніторинг інформаційного середовища.



№ з/п

2 3

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

0

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

гривень

1 061 000,00

Спеціальний фонд

УсьогоЗагальний фонд

2

затрат

53 4 6 7

Одиниця 

виміру
Показники

2

5

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

1 0,00 1 061 000,00

1
Програма висвітлення діяльностіМіської ради міста Кропивницького та її виконавчого 

комітету на 2020-2022 роки
2 460 012,10 0,00 2 460 012,10

1 54

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

4 5

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

Спеціальний фонд

Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами телебачення

1

4
Забезпечення висвітлення інформації про шкідливий вплив амброзії та про заходи з її ліквідації, необхідність додержання санітарних норм на сайті міської ради та комінальних підприємств, в газетах, на 

телебаченні, білбордах, в друкованій продукції

2

Розміщення інформації про шкідливий вплив амброзії та заходи  з її ліквідації, 

необхідність додержання санітарних норм на сайті  міської ради та комунальних 

підприємств, в газетах та телебаченні, білбордах, в друкованій продукції

0,00 0,00 0,00

3
Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації

994 012,10 0,00 994 012,10

0,00 2 460 012,10

2
Програма боротьби з амброзією полинолистою на території міста Кропивницького на 

2019-2023 роки
0,00 0,00 0,00

4 Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами інтернет-видань 405 000,00 0,00 405 000,00

УСЬОГО 2 460 012,10 0,00 2 460 012,10

Усього 2 460 012,10

0

Обсяг видатків висвітлення діяльності органів місцевого 

самоврядування засобами друкованих видань; Обсяг видатків на 

висвітлення інформації про шкідливий вплив амброзії

грн.

розрахунок до кошторису

994 012,10 0,00 994 012,10

0
Кількість телекомпаній

од.
розрахунок відділу по роботі із 

засобами масової інформації
2 0

0
Обсяг видатків на висвітлення діяльності органів місцевого 

самоврядування інтернет-виданнями
грн.

розрахунок до кошторису
405 000,00 0,00 405 000,00

0
Кількість друкованих ЗМІ

од.
розрахунок відділу по роботі із 

засобами масової інформації
5 0

3

5
Обсяг видатків на висвітлення діяльності органів місцевого 

самоврядування засобами телебачення
грн.

розрахунок до кошторису
1 061 000,00 0,00 1 061 000,00

0
Кількість інтернет-ресурсів

од.
розрахунок відділу по роботі із 

засобами масової інформації
3 0

0
Обсяг телепродукту

хв.
розрахунок відділу по роботі із 

засобами масової інформації
1 047 0 1 047

0 продукту

113

0
Кількість публікацій в інтернет-виданнях

од.
зрахунок відділу по роботі із 

засобами масової інформації
1 350 0 1 350

0
Обсяг газетної площі періодичних друкованих видань

тис.кв.м
розрахунок відділу по роботі із 

засобами масової інформації
113 0

0 ефективності



М.П.

(Дата погодження)

Фінансове управління Кропивницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Любов БОЧКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)(підпис)

Олександр МОСІН

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

0
Середні видатки на одиницю телепродукту

грн.
розрахунок відділу по роботі із 

засобами масової інформації
1 013,0 0,0 1 013,0

8,8

0
Середні видатки на одну публікацію в  інтернет-виданнях

грн.
розрахунок відділу по роботі із 

засобами масової інформації
300,0 0,0 300,0

0
Середні видатки газетної площі

грн.
розрахунок відділу по роботі із 

засобами масової інформації
8,8 0,0

0
Динаміка обсягу телепродукту в порівняні з минулим роком

відс.
розрахунок відділу по роботі із 

засобами масової інформації
100 0 100

0 якості

80

0
Динаміка кількості публікацій в інтернет-виданнях в порівнянні з 

минулим роком
відс.

розрахунок відділу по роботі із 

засобами масової інформації
100 0 100

0
Динаміка газетної площі в порівняні з минулим роком

відс.
розрахунок відділу по роботі із 

засобами масової інформації
80 0



№

1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

1

3 507 397 гривень, у тому числі загального фонду

2 692 397 3 507 397

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови

1
захищеність суспільства та оборона інтересів,прав її свобод.людини і громадянина в діяльності сил беспеки,правоох.орг.,орг.місц.самовр.та громадськості;зусилля,спрямованих на запобігання ДТП,аварійності та 

збереження майна та життя громадян.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 815 000

25.01.2021 11

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

04055251
(код за ЄДРПОУ)

Загальний фонд

4 5

04055251
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

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

№ з/п

Запобігання кризових ситуацій шляхом оснащення об'єктів захисту та критично важливих об'єктів технічними засобами моніторингу (відеоспостереження та відеоконтролю); 

підвищення ефективності роботи правоохоронних  органів  щодо забезпечення громадського праовопорядку на території міста

гривень та

УСЬОГО 815 000 2 692 397 3 507 397

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

гривень.спеціального фонду-

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

815 000

Спеціальний фонд

Придбання камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

(код бюджету)

1152800000Інші заходи громадського порядку та безпеки

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

1

1

Впровадження інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи відеоспостереження та відеоаналітики

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

2 692 397

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України ; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про національну Поліцію", 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", рішення 

Кропивницької міської ради від 22 .12.2020 року № 43 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 

02.02.2021 року № 93 "Про затвердження міської програми профіілактики та протидії злочинності "Безпечне місто" на 2021-2023 роки" ( зі змінами).

0200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0218230 8230 0380

0210000 Виконавчий комiтет Кропивницької міської ради

(в редакції розпорядження міського голови від 22 грудня 2021 року № 209)



М.П.

(Дата погодження)

Фінансове управління Кропивницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Любов БОЧКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

№ з/п

2 3

(підпис)

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

1 5

Олександр МОСІН

ПОГОДЖЕНО:

0

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради

(підпис)

Усього

(ініціали/ініціал, прізвище)

2

затрат

53 4

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

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

3 507 397

Одиниця 

виміру

Усього 815 000

Спеціальний фонд

4

Загальний фонд

Міська програма профілактики та протидії злочинності "Безпечне місто" на 2021-2023 

роки
815 000

6 7

Найменування місцевої / регіональної програми

Показники

1 2 692 397

2 692 397 3 507 397

гривень

3 185 397

0
обсяг затрат на оснащення ситуаційного центру офісними меблями

грн.
Розрахунок до кошторису

322 000 0 322 000

0

обсяг затрат на встановлення та обслуговування камер 

відеоспостереження та електроживлення системи 

відеоспостереження

грн.

розрахунок до кошторису

493 000 2 692 397

0 кількість камер відеоспостереження од. угоди, статистика 9 70 79

0 продукту

63

0 ефективності

0 кількість офісних меблів од. угоди, статистика 63 0

середній обсяг витрат на одну одиницю товару для оснащення 

ситуаційного центру офісними меблями
грн.

роззрахунок
5 111 0 5 111

0

середній обсяг витрат на встановлення та обслуговування  камер 

відеоспостереження та електроживлення системи 

відеоспостереження

грн.

розрахунок

54 778 38 463

1000 динаміка кількості придбаних офісних меблів відс. роззрахунок 100 0

0 динаміка кількості встановлених камер відеоспостереження відс. розрахунок 100 100 100

0 якості

93 241

0


