
 

      
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

  КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО  ГОЛОВИ   

 

від 12 квітня 2022 року                                         № 29 

 

 

Про затвердження паспортів 

бюджетних програм на 2022 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         

16 грудня 2021 року № 1059 "Про бюджет  Кропивницької міської 

територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами)    

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2022 рік Виконавчого 

комітету Кропивницької міської ради за кодами типової програмної 

класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 0218210 

“Муніципальні формування з охорони громадського порядку”, 0218220 

“Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення ”,0218230 

“Інші заходи громадського порядку та безпеки”.  

 

 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. 

 

 

 

 Заступник міського голови  

 з питань діяльності виконавчих 

 органів ради                                                           Олександр МОСІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Світлана Сорока  35 83 71 



№

1.

2.

3.

(в редакції розпорядження міського голови від 12.04.22 № 29           )

ПАСПОРТ

(код бюджету)

1152800000
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого 

значення

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

09.02.2022 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)

0218220 8220 0380

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)

0

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", наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 30.08.2017 р. № 305 "Про 

 затвердження тимчасової настанови з територіальної оборони (частина ІІ)";

- Накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Правила складання бюджених програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання"(зі змінами),   від 27.07.2011 

р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів  за видатками, що  можуть здійснюватися з усіх місцевих 

 бюджетів"  (зі змінами);

- рішення Кропивницької міської ради  від 16 грудня 2021  року № 1059  "Про бюджет  Кропивницької міської територіальної громади  на 2022 рік"(зі змінами), рішення Кропивницької 

міської ради від  25.11.2021 року № 944  "Про затвердження Програми територіальної оборони та мобілізаційної готовності міста Кропивницького на 2022-2024 роки"(зі змінами), 

рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 23.03.2022 року № 156 "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

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

1 Проведення комплексу заходів, спрямованих на реалізацію повноважень виконавчих органів міскької ради у сфері мобілізаційної роботи

9. Напрями використання бюджетних коштів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

760 300 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
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 760 300 гривень та

гривень.спеціального фонду-

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання



М.П.

100Відсоток забезпечення матеріальної підтримки військових частин відс. аналіз 100 0

Відсоток виконання комплексу заходів підтримки постійної 

мобілізаційної готовності міста
відс.

аналіз
100 0 100

4 якості

11 667

 Середній обсяг фінансової підтримки 1 військової частини грн. розрахунок 362 650 0 362 650

Середній обсяг видатків на проведення заходів щодо постійної 

мобілізаційної готовності міста
грн.

розрахунок
11 667 0

3 ефективності

Кількість військових частин, яким надається фінансова підтримка од. рішення міської ради 2 0

Кількість заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної 

готовності міста
од.

договори
3 0 3

2 продукту

Обсяг видатків надання матеріальної допомоги підшефним 

військовим частинам
грн.

розрахунок до кошторису
725 300 0 725 300

Обсяг видатків на виконання комплексу заходів щодо підтримання 

постійної мобілізаційної  готовності міста
грн.

розрахунок до кошторису
35 000 0

0 760 300

2 Надання матеріальної допомоги підшефним військовим частинам 725 300 0 725 300

УСЬОГО 760 300 0 760 300

Виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста

6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

Усього 760 300

1

№ з/п

гривень

Загальний фонд

4 5

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

1 0 35 000

1
Програма територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності 

міста Кропивницького на 2022-2024 роки
760 300 0 760 300

1 54

(підпис)

Усього

(ініціали/ініціал, прізвище)

Загальний фонд

2

затрат

53 4

Одиниця 

виміру
Показники Спеціальний фонд

35 000

2

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

гривень

35 000

Спеціальний фонд

(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

Олег КОЛЮКА

ПОГОДЖЕНО:

1

Секретар міської ради



№

1.

2.

3.

(в редакці розпорядження міського голови від                       №                )

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  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

3 674 200

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України , Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про національну Поліцію", наказ 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), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 

бюджетів", рішення Кропивницької міської ради від 16 .12.2021 року №1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 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), 

рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 23.03.2022 року № 156 "Про перерозподіл видатків по Виконавчому комітету Кропивницької міської ради за 

бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень на 2022 рік".

0200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0218230 8230 0380

0210000 Виконавчий комiтет мiської ради мiста Кропивницького

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

гривень.спеціального фонду-

7. Мета бюджетної програми

гривень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 028 000

Спеціальний фонд

Придбання камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів
2 3

УСЬОГО 1 028 000 3 674 200 4 702 200

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Загальний фонд
4 5

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

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

1

4 702 200 гривень, у тому числі загального фонду

3 674 200 4 702 200

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження міського голови

1 Захист та оборона інтересів, прав і свобод громадян, протидія та профілактика злочинності, збереження комунального і державного майна та життя громадян

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 028 000

09.02.2022 15

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

04055251
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

04055251
(код за ЄДРПОУ)



М.П.

1000 динаміка кількості придбаних офісних меблів відс. розрахунок 100 0

100

0 динаміка кількості встановлених камер відеоспостереження відс. розрахунок 100 100 200

0 динаміка кількості поліцейських станцій відс. розрахунок 0 100

7 600

4 якості

0
середній обсяг витрат на одну одиницю товару для оснащення 

ситуаційного центру офісними меблями
грн.

роззрахунок
7 600 0

95 796

0 середній обсяг витрат ремонт однієї станції грн. розрахунок 0 469 600 469 600

0

середній обсяг витрат на встановлення та обслуговування  камер 

відеоспостереження та електроживлення системи 

відеоспостереження

грн.

розрахунок

43 200 52 596

50

3 ефективності

0 кількість офісних меблів од. угоди, статистика 50 0

67

0 кількість станцій од. угоди, статистика 0 2 2

0 кількість камер відеоспостереження од. угоди, статистика 15 52

380 000

2 продукту

0
обсяг затрат на оснащення ситуаційного центру офісними меблями

грн.
розрахунок до кошторису

380 000 0

3 383 000

0 обсяг затрат на капітальний ремонт поліцейських стацій грн. розрахунок до кошторису 0 939 200 939 200

0

обсяг затрат на встановлення та обслуговування камер 

відеоспостереження та електроживлення системи 

відеоспостереження

грн.

розрахунок до кошторису

648 000 2 735 000

Загальний фонд

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

роки

Загальний фонд Спеціальний фонд№ з/п

6 7

Найменування місцевої / регіональної програми

Показники

3 674 200

3 674 200 4 702 200Усього 1 028 000

Спеціальний фонд

42 3

1

Усього

4 702 200

(Дата погодження)

Фінансове управління Кропивницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління Любов БОЧКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Олег КОЛЮКА

ПОГОДЖЕНО:

1

Секретар міської ради

(підпис)

Усього

(ініціали/ініціал, прізвище)

2

затрат

5

(підпис)

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

1 5

Одиниця 

виміру
3 4

1 028 000



  

№

1.

2.

3.

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

гривень

1 Утримання міської дружини міста Кропивницького 5 610 000 0 5 610 000

УСЬОГО 5 610 000 0 5 610 000

1 2 3 4 5

1
Підвищення рівня забезпечення прав та свобод громадян міста,його гостей, посилення контролю за станом правопорядку в громадських місцях, сприяння роботі підрозділів Національної поліції з профілактики 

правопорушень, ефективне реагування на події, дотримання правил благоустрою міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

7. Мета бюджетної програми

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

23.03.2022 року № 156 "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 5 610 000,0 гривень, у тому числі загального фонду 5 610 000 гривень та
спеціального фонду- 0,0 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 комiтет мiської ради мiста Кропивницького 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  12.04.2022 № 29 )



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

Секретар міської ради Олег КОЛЮКА

0
Кількість складених протоколів про адмінпорушення на одну 

штатну одиницю
шт.

внутрішній розрахунокії
53 0 53

4 якості

0 кількість сумісно складених протоколів про адмінпорушення шт. журнал реєстрації 7 950 0 7 950

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 5 610 000 0 5 610 000

1 2 3 4 5 6 7

Усього 5 610 000 0 5 610 000

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”
5 610 000 0 5 610 000

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

1 2 3 4 5


