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

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням міського голови від / Л & г  2020 №

ПАСПОРТ

1 020000
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

Виконавчий комітет Шепетівської міської ради 04060789

2.
(КПКВК МБ) 

021000
(найменування головного розпорядника) 

Виконавчий комітет Шепетівської міської ради
код за ЄДРПОУ 

04060789

3
(КПКВК МБ) 

0217413
(найменування відповідального виконавця) 

7413 451 Інші заходи у сфері автотранспорту
код за ЄДРПОУ 

6810700000

(КПКВК МБ) КТКВК МБ (КФКВК) (найменування бюджетної програми) код бюджету

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 20400.0 гривень,у тому числі загального фонду- 20400.0 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс , Податковий кодекс України , закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» , закон України «Про місцеве 
самоврядування», закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» , наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836, наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів» від- 20.09.2017 № 793 (зі змінами), Програма по наданню послуг диспетчеризації при перевезені пасажирів автомобільним транспортом загального 
користування на міських автобусних маршрутах на 2020 рік,затверджена рішенням сесії міської ради від 24.10.2019 року № 15, Рішення ЬХХ сесії міської ради від 27.02.2020 року "Про 
внесення змін до бюджету міста на 2020 рік". Рішення ЬХХІ позачергової сесії міської ради від 03.04.2020 року "Про внесення змін до бюджету міста на 2020рік" Рішення ЬХХІІІ сесії 
міської ради від 30.04.2020 року. "Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

Забезпечення проведення диспетчеризації міського автотранспорту

7. Мета бюджетної програми Забезпечення проведення диспетчеризації міського автотранспорту

8. Завдання бюджетної програми:
N з/п Завдання

1 Проведення регулярного контролю за рухом автотранспорту на маршрутах, здійснення контролю за відправленням автобусів , згідно затвердженого графіку руху.
2
3



9. Напрями використання бюджетних коштів:
( г -т -іц

N з/п
Напрями використання 

бюджетних коштів
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Фінансування заходів на проведення диспетчеризації міського 
автотранспорту

20400,00 20400,00

Усього: 20400,00 0,00 20400,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
_____________________________________________________ __________________________________________________ Одні

Найменування місцевої/регіональної програми загальний фонд спеціальний фонд Усього
1 2 3 4

Програма "По наданню послуг диспетчеризації при перевезенні пасажирів 
автомобільним транспортом загального користування на міських автобусних 
маршрутах на 2020 рік."

20400 20400

Усього 20400 0,00 20400

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 Проведення диспетчеризації міського автотранспорту

2 Показник затрат
3 обсяг видатків грн. рішення сесії 20400 20400
4 Ппоказкик продукту
5 кількість міських маршрутів згідно графіку од. графік 14 14
7 Показник ефективності

9 середні витрати на .̂прййбДеу}1̂^'Ди&і^черизації одного міського 
маршрута ^ ^ грн. розрахунок 1457

1457
10 Г' ^  '•ІҐоказнИк.тікості

11
темп зрогїаніїя Середньої вартості пї^едення одного маршрута 

р  ^  ^  ' і}бріцнянозттопер(іднім роком
% статистичні обстеження

5
5

А*? «  /  ІІУІ : Л 1 — ■—

Міський голова

ПОГОДЖЕНО: \Х '- '
Керівник фінансового органу

М. І. Полодкж

(ініціали і прізвище) 

В.О. Дрищ

(ініціали і прізвище)


