
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України  

26 серпня 2014 року  № 836  

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від 29 грудня  2018 року № 1209) 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 

Управління розвитку транспорту та зв’язку 

Міської ради міста Кропивницького 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

 

« 23 » січня  2020  року  №  5_ 

 
 

ПАСПОРТ 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік  
 

 

1. __1900000____   __Управління розвитку транспорту та зв’язку Міської ради міста Кропивницького__26449743___ 
(код Програмної класифікації                         (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)          (код за ЄДРПОУ) 

класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                              

2. __1910000____   __ Управління розвитку транспорту та зв’язку Міської ради міста Кропивницького     26449743_ 
   (код Програмної класифікації                         (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   (код за ЄДРПОУ) 

    класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   

3.  __1910000__ 

     (код Програмної 

   класифікації видатків 

      та кредитування 

      місцевого бюджету) 

1913036 

(код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету) 

____1070_____ 

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету) 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

електротранспортом окремим категоріям громадян 

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 

11201100000 

(код 

бюджету) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 62 357 100 гривень, у тому числі загального фонду –  

62 357 100 гривень та спеціального фонду – _______-_____ гривень.  

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон 

України «Про міський електричний транспорт» Закон України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили 
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чинність, деяких законодавчих актів України», постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 № 354 «Про 

безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», Наказ Міністерства фінансів України від 

20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 

бюджетів», Наказ Міністерства соціальної політики України  14. 05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку 

бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та 

соціальне забезпечення», рішення Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017 №1375 «Про затвердження 

положення про управління розвитку транспорту та зв’язку Міської ради міста Кропивницького», рішення 

Кіровоградської міської ради від 23.02.2016 № 83 «Про затвердження Порядку розрахунку компенсаційних виплат за 

рахунок коштів державного або міського бюджетів підприємствам електро- та автомобільного транспорту  

м. Кіровограда за перевезення пільгових категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд», рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 31.01.2019 № 2295 «Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського 

транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2018–2020 роки» (в новій редакції) (зі змінами), рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 18.12.2019 року № 3046 «Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік», а також інші 

нормативно-правові акти а також інші нормативно – правові акти. 
 

 

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

№ з/п Ціль державної політики 

1 Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення сталого соціального захисту та соціальної підтримки окремих 

категорій населення міста 

 

7. Мета бюджетної програми:  

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду в транспорті загального користування. 

 

8. Завдання бюджетної програми:  

№ з/п Завдання 

1 Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом 

 

 



 3 

 

9. Напрямки використання бюджетних коштів:                                                                     гривень 

 

№ 

з/п 
Напрямки використання бюджетних коштів 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

у тому числі 

бюджет 

розвитку  

Усього 

1 2 3 4 5 6 

1 
Розрахунки з підприємством за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян електротранспортом  
59 557 100 0 0 59 557 100 

2 
Погашення кредиторської заборгованості за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян електротранспортом 
2 800 000 0 0 2 800 000 

Усього 62 357 100  0 0 62 357 100  

 

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

 

Найменування місцевої/ регіональної програми 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 3 4 5 

Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 

2018 – 2020 роки (в новій редакції) (зі змінами) 

62 357 100 0 62 357 100 

Усього 62 357 100 0 62 357 100 
 

11. Результативні показники бюджетної програми:                                                                                                         гривень 

№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд  

Спеціал

ьний 

фонд 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 затрат      

 Передбачений обсяг видатків на компенсацію за 

пільгове перевезення електротранспортом  

грн Угода з КП «Електротранс» 

Міської ради міста 

Кропивницького 

62 357 100 - 62 357 100 

2 продукту      

 Кількість підприємств- отримувачів компенсації за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян 

од Договір - замовлення 1 - 1 
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3 ефективності      

 Середньомісячний розмір компенсації за пільговий 

проїзд електротранспортом  

грн Розрахункові показники,  

місячні акти звіряння 
5 196 425 - 5 196 425 

4 якості      

 Питома вага відшкодованих компенсацій до 

нарахованих 

%  100 - 100 

 

Начальник управління розвитку транспорту 

та зв’язку Міської ради міста Кропивницького               ______________         ЖИТНИК В.П. 
                                                                                                                                               (підпис)                                                          (ініціали та прізвище) 
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Фінансове управління  

Міської ради міста Кропивницького    
 

Начальник  управління                             __________                                     БОЧКОВА Л.Т.  
                                                                                                                                       (підпис)                                                         (ініціали та прізвище)             
« 23 » січня  2020 року 

 

 

М. П. 
 


