
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 2022 рік

04056612
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0200000
(код Програмної

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

04056612
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0210000

(код Програмної
Виконавчий комітет Миколаївської м іської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 0217330
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

7330 0443
Будівництво інших об'єктів комунальної 
власності 14549000000

(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 900 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 5 900 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254-К/96-ВР із змінами та доповненнями;
Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.10 із змінами;
Закон України " Про Державний бюджет України на 2022 р ік" від 02.12.2021 №1928-ІХ.
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"зі змінами;
Програма "Інформатизації та розвитку електронного урядування" на 2020-2022 роки. Рішення Миколаївської міської ради від 23.07 2020 №57/371;
Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 №12/189
Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік

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

№ з/п Цілі державної політики і

1
Вирішення власних та делегованих законодавством питань, виходячи з інтересів територіальної громади, шляхом виконання прийнятих програм та рішень для забезпечення захисту прав та інтересів 
мешканців міста

7. Мета бюджетної програми



Забезпечення розвитку інфраструктури територій

8 Завдання бюджетної програми

|№  з/п Завдання
1 Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів 5 900 000 5 900 000

Усього 5 900 000 5 900 000

10. Перелік м ісцевих / 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 Міська комплексна Програма "Інформатизація та розвиток електронного урядування" на 2020-2022 роки 5 900 000 5 900 000

Усього ________________ 5 900 000 5 900 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п П о ка зн и ки О дин иця
в и м ір у

Д ж ерел о  ін ф ор м ац ії Загальний фонд Спеціальний фонд У сь о го

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Обсяг будівництва (придбання) | од. |проектно-кошторисна документація | | 224| 224
2 продукту

кількість об’єктів, які планується побудувати (придбати) | од. |рішення Миколаївської міської ради | | 1| 1
3 ефективності

середні витрати на будівництво (придбання) одного об’єкта грн. розрахунок 5 900 000 5 900 000
середні витрати на будівництво одієї одиниці відеоспостереження грн. розрахунок 26 339 26 339

4 ЯКОСТІ /

рівень готовності об'єктів будівництва розрахунок 100 100
Динаміка кількості об’єктів будівництва порівняно з попереднім роком / / / розрахунок 100 100
Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком розрахунок 100 100

Керуючий справами виконавчого у
комітету Миколаївської міської ради /  4 Андрій ВОЛКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПО

Директор департаменту фінансів 
Миколаївської міської ради

Ч  з -  =  І в З к І  к А М  V

погодження
023^\

Э Д а- р л ^
>?тггт-

(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)


