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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Фінансовий відділ Нижньовербізької сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2/10/2021 № 10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

1. 3700000 Фінансовий відділ Нижньовербізької сільської ради 43915006
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

2. 3710000 Фінансовий відділ Нижньовербізької сільської ради 43915006
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

3. 3717520 7520 0460 Реалізація Національної програми інформатизації 09510000000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(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 90 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 90 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами та доповненнями) 
Закон України від 15.12.2020 року № 1082-ІХ "Про Державний бюджетУкраїни на 2021 рік"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Закон України "Про Національну програму інформатизації" від 04.02.1998 №74/98/ВР
Рішення Нижньовербізької сільської ради об'єднаної територіальної громади від 21.12.2019 року №1509-ХХХIХ/2019 "Про програму інформатизації Нижньовербізької сільської 
об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки"
Рішення Нижньовербізької сільської ради від 24.12.2020 року № 103-III/2020 "Про бюджет Нижньовербізької сільської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п Ціль державної політики

2 Забезпечення реалізації Національної програми інформатизації

7. Мета бюджетної програми
Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв’язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі 
формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп`ютерни

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Виконання завдань програми інформатизації



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Придбання комп'ютерної техніки та комплектуючих 60 000,00 0,00 60 000,00
2 Підтримка програмного забезпечення 30 000,00 0,00 30 000,00

УСЬОГО 90 000,00 0,00 90 000,00

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 інформатизації Нижньовербізької сільської об'єднаної територіальної 
громади на 2020-2022 роки 90 000,00 0,00 90 000,00

Усього 90 000,00 0,00 90 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
0 Затрат 0,00
1 обсяг видатків на придбання комп`ютерної техніки грн. кошторис доходів та видатків 60 000,00 0,00 60 000,00
2 обсяг видатків на підтримку програмного забезпечення грн. кошторис доходів та видатків 30 000,00 0,00 30 000,00
0 Продукту 0,00
3 кількість придбаного комп`ютерного обладнання од. план закупівель 7,00 0,00 7,00

4
кількість програмного забезпечення, підтримка якого 

здійснюватимуться у 2021 році од.
договір на надання послуг

4,00 0,00 4,00

0 Ефективності 0,00
5 середня вартість комп`ютерного обладнання грн. розрахунок 8 571,00 0,00 8 571,00
6 середня вартість підтримки програмного забезпечення грн. розрахунок 7 500,00 0,00 7 500,00
0 Якості 0,00

7
динаміка кількості виконання завдань (проектів) програми 

інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року відс.
розрахунок

100,00 0,00 100,00

Начальник фінансового відділу Нижньовербізької сільської 
ради

Н.В Івасюк

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Нижньовербізької сільської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Нижньовербізької сільської 
ради

Н.В. Івасюк

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
2/10/2021

(Дата погодження)
М.П.


