
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
Виконавчого комітету Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від

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)

0210000
(код Програмної

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0217426
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

________ 7426_________
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

________ 0453_________  Інші заходи у сфері електротранспорту________
(код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з

класифікації видатків та Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування бюджету) кредитування місцевого бюджету)

14549000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 205 536 330 гривень, у тому числі загального фонду - 205 536 330 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254 -к/96 -ВР із змінами та доповненнями;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 4282-ІУ зі змінами;
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 р ік" від 15.12.2020 № 1082-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" зі змінами;
Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2021 рік. Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/18.
Закон України Про міський електричний транспорт №1914-І\/ від 29.06.2004 року із змінами;
Рішення Миколаївської міської ради "Про бюджет Миколаївської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 №2/32.
Рішення Миколаївської міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік" від 19.08.2021 №8/5

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

№ з/п Цілі державної політики
1 Створення належних умов для надання населенню доступних, якісних та безпечних послуг з перевезення міським електричним транспортом

7. Мета бюджетної програми
Підтримка підприємств комунальної форми власності, збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури та маршрутної мережі КП ММР "Миколаївелектротранс"

8. Завдання бюджетної програми



№ з/п Завдання
1 Надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електротранспортом

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 5
1 Надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електротранспортом 205 536 330 205 536 330

Усього 205 536 330 205 536 330

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональноит£ог£ами__ Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік 205 536 330 205 536 330

Усього 205 536 330 205 536 330

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 оплату надання транспортних послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом грн. договір 205 536 330 205 536 330

2 продукту

Обсяг транспортних послуг з перевезень пасажирів електротранспортом, у т.ч.: км. договір 4 214 338 4 214 338

трамвай км. договір 1 801 618 1 801 618
тролейбус км. договір 2 412 720 2 412 720

3 ефективності
Вартість наданих транспортних послуг грн. договір 205 536 330 205 536 330
трамвай грн. договір 87 793 760 87 793 760
тролейбус грн. договір 117 742 570 117 742 570

4 якості
Динаміка зміни вартості наданих транспортних послуг в порівнянні з попереднім 
роком X  відс. розрахунок 74,32 74,32

Керуючий справами виконавчого Х / і
комітету Миколаївської міської ради У '  у  Андрій ВОЛКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Віра СВЯТЕЛИК

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


