
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 вР̂г. / /  Я 0Я /___________ № 1 6 */г с

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

04056612
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0200000
(код Програмної

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

04056612
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0 2 1 0 0 0 0
(код Програмної

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0217413
(код Програмної 

класифікації видаткіз 
та кредитування 

місцевого бюджету)

________ 7413________
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

________ 0451________
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері автотранспорту_____________  ______14549000000
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою (код бюджету)
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 130 725 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду -130 725 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної ради України із змінами;Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.10 із змінами;
Закон України " Про Державний бюджет України на 2021 рік " від 15.12.2020 №1082-ІХ;Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік ;
Програма "розвитку комунального автобусного транспорту міста Миколаєва" на 2020-2023 роки. Рішення ММР від 12.06.2020 № 56/140.
Наказ Міністерства 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 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 № 2/32.
Рішення ММР №8/4 від 19.08.2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет міської Миколаївської територіальної громади на 2021 рік". Рішення виконавчого комітету 
Миколаївської міської ради від 22.09.2021 №940
Рішення ММР №11/6 від 21.10..2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет міської Миколаївської територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п Цілі державної політики
і Створення належних умов для надання населенню доступних, якісних та безпечних послуг з перезезення пасажирів міським автотранспортом



7. Мета бюджетної програми
Забезпечення потреб населення у громадському автомобільному транспорті

8. Завдання бюджетної програми

І№ з/п Завдання
1 Забезпечення потреб населення у громадському автомобільному транспорті

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення потреб населення у громадському автомобільному транспорті 130 725 000 130 725 000

Усього 130 725 000 130 725 000

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 Програма розвитку комунального автобусного транспорту міста Миколаєва на 2020-2023 роки 130 725 000 130 725 000

Усього 130 725 000 130 725 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
вим іру

Джерело інф орм ації Загальний фонд Спеціальний фонд У сього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

обсяг видатків на придбання автобусів тис.грн. договір 130 725,0001 130 725,000
2 продукту

кількість автобусів од. договір 41 41
3 ефективності

середні витрати на придбання одного автобуса ^ тис.грн. розрахунок 3 188,4151 3 188,415
4 якості

відсоток придбання автобусів від загальної кількості передбаченої в програмі відс. розрахунок _____________________ ЁЗ 82

Керуючий справами виконавчого 
комітету Миколаївської міської ради Андрій ВОЛКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту фіі 
Миколаївської міської ради

і
інансів

Віра СВЯТЕЛИК

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


