
ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту внутрішнього фінансового контролю, 
нагляду та протидії корупції Миколаївської міської

(найменування головного розпорядника коияів місцевого бюджету)

/ / ,  /Л  № (Ж/ЗО

ПАСПОРТ
бюджет ної програми місцевого бюджету на 2021 р ік

1. 3800000 Департамент внутріш нього ф інансового контролю, нагляду та протид ії корупц ії М иколаївської м ісько ї ради
(ход Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

класифікації 
видатків та 

кредитування 
м іп  ієяогп бюлжеугу) '

2. 3810000
(код Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету)

3. 3817693
(код Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету)

4. Обсяг бю джетних призначснь/бю джетних асигнувань - 45 072 гривень, у тому числі загального фонду - 45 072 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
' ’ J - ’ %

5. Підстави для виконання бю джетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України зі змінами;
Бюджетний кодекс України від 08 07 2010 №4282-IV зі змінами.
Закон України від 15.12 2021 №1082-ІХ "Про Державний бюджет України на 2021 рік",;
Наказ М ін істерства фінансів України від 26 08 2014 №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";
Рішення ММР від 23 07.2020 №57/371 "Про затвердження міської комплексної Програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2022 роки;
Рішення міської ради від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік".
Рішення міської ради від 19.08.2021 №8/5 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24 12.2020 №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік"

Департамент внутріш нього ф інансового контролю, нагляду та протид ії корупц ії М иколаївської м ісько ї ради
(найменування відповідального виконавця)

41210506
(код за ЄДРПОУ)

7693
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

0490
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економ ічною  д іяльністю
(найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

14549000000
(код бюджету)

41210506
(код за ЄДРПОУ)

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

|№ з/п __Ц ілі_державної політики

l__J___ Виконання контрольно - наглядових функцій, завдань визначених законодавством у діяльності виконавчих органів ММР

7. Мета бю джетної програми
Сприяння розвитку інформаційного суспільства в місті Миколаєві та підвищення ефективності та відкритості роботи департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції 
Миколаївської міської ради
Виконання контролю за станом об'єктів комунальної власності.

8. Завдання бю джетної програми

|№ з/п Завдання

1 Створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи
І_____?_____ Виконання контролю за станом об’єктів комунальної власності



9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних кош тів Загальний фонд Спеціальний ф онд Усього

1 2 3 4 5
1 Створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи 41 372 41 372
2 Контроль за станом об’єктів комунальної власності 3 700 3 700

Усього 45 072 45 072

10. Перелік м ісцевих / регіональних програм, що виконую ться у склад і бю джетної програми гривень

№ з/п Найменування м ісцевої / регіональної п £ о г £ а м и ^ Загальний ф онд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Міська комплексна Програма "Інформатизація та розвиток електронного урядування" на 2020-2022 роки 45 072 45 072

Усього 45 072 45 072

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п П о ка зн и ки О д и н и ц я
ВИМІРУ

Д ж е р е л о  ін ф о р м а ц ії Загальний фонд Спеціальний ф онд У с ь о го

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

обсяг видатків на послуги зі створення та впровадження муніципальної 
геоінформаційної системи грн. кошторис 41 372 41 372

обсяг видатків на послуги щодо виконання контролю за станом об'єктів 
комунальної власності грн кошторис 3 700 3 700

2 продукту
кількість послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної 
системи од календарний план 1 1

кількість послуг щодо виконання контролю за станом об'єктів комунальної 
власності ОД. календарний план 2 2

3 ефективності
середній обсяг витрат на виконання однієї послуги зі створення та 
впровадження муніципальної геоінформаційної системи грн. розрахунок 41 372 41 372

середній обсяг витрат на виконання однієї послуги щодо контролю за станом 
об'єктів комунальної власності грн. розрахунок 1 850 ■ *  1 850

4 ЯКОСТІ

Питома вага отриманих послуг зі створення та впровадження муніципальної 
геоінформаційної системи до запланованих відс розрахунок 100 100

питома вага отриманих послуг щодо виконання контролю за станом об’єктів 
комунальної власності до запланованих відс розрахунок 100 100

Андрій ЄРМОЛАЄВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

І


