
ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчого комітету Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від # 3

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. ______0200000______ _______________________________ Виконавчий комітет Миколаївської міської ради_______
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

2 . 0210000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

3. 0210191
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

________ 0191_________
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

________ 0160________
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Проведення місцевих виборів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 562 882 гривень, у тому числі загального фонду - 11 562 882 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

04056612
(код за ЄДРПОУ)

04056612
(код за ЄДРПОУ)

14201100000
(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України зі змінами;
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282-І\/ зі змінами;
Закон України " Про Державний бюджет України на 2020 рік " від 13.12.2019 №294-ІХ;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового
методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";
Постанова Кабінету міністрів України від 19.08.2020 №178 "Про затвердження Порядку фінансування виборчих комісій під час підготовки і проведення місцевих виборів"; Постанова Центральної виборчої комісії 
від 14.08.2020 №178 "Про затвердження середніх норм видатків територіальних та дільничних виборчих комісій на підготовку та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року", зі змінами.
Розпорядження Миколаївського міського голови від 23.09.2020 №239р "Про внесення змін до розпису міського бюджету міста Миколаєва на 2020 рік, у зв'язку зі зміною обсягів міжбюджетних трансфертів з 
інших бюджетів".

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

І№ з/п Цілі державної політики
1 Організація, підготовка та проведення місцевих виборів

7. Мета бюджетної програми
Виконання вимог чинного виборчого законодавства України з проведення виборів



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів міської ради та міського голови

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

N2 з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 6

1 Забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів міської ради та міського голови 11 562 882 11 562 882

Усього 11 562 882 11 562 882

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
і 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Обсяг видатків на проведення виборів депутатів міської ради та міського голови грн. розпорядження міського голови 11 562 882 11 562 882

2 продукту
Кількість виборців осіб Державний реєстр виборців 368 270 368 270
Кількість територіальних виборчих комісій ОД. постанова Миколаївської міської ТВК 5 5

3 ефективності
Середній обсяг витрат на одного виборця грн. розрахунок 31,40 31,40
Середній обсяг витрат на одну територіальну виборчу комісію грн. розрахунок 2 312 576,40 2 312 576,40

4 якості
Співвідношення передбаченого обсягу видатків до освоєного обсягу видатків % розрахунок 100 100


