Про внесення змін до розпорядження міського голови від 03.02.2021 № 19р
«Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік»
Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836
«Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та
виконання місцевих бюджетів» та рішення міської ради від 03.11.2021 №40
«Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2020 №49 «Про бюджет
Запорізької міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами):
1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2021 рік, головним
розпорядником якої є виконавчий комітет Запорізької міської ради за КПКВК
0218410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації» в новій редакції
(додається).
2. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2021 рік, головним
розпорядником якої є виконавчий комітет Запорізької міської ради за КПКВК
0217530 «Інші заходи у сфері зв’язку, телекомунікації та інформатики» в новій
редакції (додається).
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого
справами виконавчого комітету міської ради Олександра Голтвенко.
Секретар міської ради

Анатолій КУРТЄВ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядження міського голови
№________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
1.

0200000
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02140892
(код за ЄДРПОУ)

2.

0210000
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

02140892
(код за ЄДРПОУ)

3.

0217530
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

4.
5.

7530
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0460
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та
інформатики
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

08562000000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 746 585 гривень, у тому числі загального фонду - 18 818 924 гривень та спеціального фонду - 2 927 661 гривень
Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
Цілі державної політики
1
Забезпечення ефективної комунікації між громадянами, бізнесом та владою, безперешкодний доступ до публічної інформації, покращення якості надання послуг населенню.
Мета бюджетної програми
Організаційні та структурні зрушення, сталий розвиток міста Запоріжжя за рахунок впровадження інноваційних та інформаційних технологій у всі сфери життєдіяльності міста
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
1
Забезпечення розвитку та функціонування єдиного інформаційного простору
2
Забезпечення розвитку та функціонування Запорізької Міської Інтегрованої Системи Обробки Інформації
9. Напрями використання бюджетних коштів
7.

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

1
1
2
3

2
Побудова та модернізація муніципальної інфраструктури
Створення та модернізація систем муніципального управління
Створення та модернізація електронних сервісів та послуг для населення

4

Розвиток та модернізація Запорізької Муніципальної Інтегрованої Системи Обробки Інформації (ЗМІСОІ)

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5
2 877 661

515 684
1 717 230

Усього

гривень

Загальний фонд

50 000

16 586 010
18 818 924

2 877 661
515 684
1 767 230
16 586 010

2 927 661

21 746 585

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
№ з/п
Найменування місцевої / регіональної програми
1
2
1
Міська цільова програма "Цифрова стратегія міста на 2021 - 2023 роки"
Усього

Загальний фонд
3
18 818 924
18 818 924

Спеціальний фонд
4
2 927 661
2 927 661

гривень
Усього
5
21 746 585
21 746 585

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п
1

Показники
2
1 Побудова та модернізація муніципальної інфраструктури
1 затрат
Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Обсяг витрат на придбання ліцензійного програмного забезпечення
2 продукту
Кількість придбанного обладнання і предметів довгострокового користування
Кількість придбаних примірників комп'ютерних програм
3 ефективності
Середні видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Одиниця
виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

6

7

ТИС.ГРН.

кошторис

2 204,789

2 204,789

ТИС.ГРН.

кошторис

672,872

672,872

1
300

1
300

ОД.
ОД.

облікові дані
облікові дані

ТИС.ГРН.

розрахункові дані

2 204,789

2 204,789

Середні видатки на придбання ліцензійного програмного забезпечення
4 якості
Відсоток виконання завдання з придбання обладнання та предметів довгострокового
користування

ТИС.ГРН.

розрахункові дані

2,243

2,243

ВІДС.

розрахункові дані

100,00

100,00

Відсоток виконання завдання з придбання ліцензійного програмного забезпечення

ВІДС.

розрахункові дані

100,00

100,00

2 Створення та модернізація систем муніципального управління
1 затрат
Обсяг витрат на технічну підтримку, супровід та масштабування єдиної системи електронного
документообігу
2 продукту
Кількість користувачів системи електронного документообігу
3 ефективності
Середні видатки на технічну підтримку, супровід та масштабування єдиної системи
електронного документообігу в розрахунку на 1 користувача
4 якості
Відсоток виконання завдання з технічної підтримки, супроводу та масштабування єдиної
системи електронного документообігу
3 Створення та модернізація електронних сервісів та послуг для населення
1 затрат

ТИС.ГРН.

кошторис

515,684

515,684

облікові дані

1 090

1 090

ТИС.ГРН.

розрахункові дані

0,473

0,473

ВІДС.

розрахункові дані

100,00

100,00

ОД.

Обсяг витрат на розробку, впровадження, модернізацію, користування, технічну підтримку та
супровід електронних сервісів, порталів та модулів офіційного порталу ЗМР

ТИС.ГРН.

кошторис

722,971

722,971

Обсяг витрат на розробку, впровадження, модернізацію, користування, технічну підтримку та
супровід електронних сервісів, пов'язаних з роботою Контакт-центру 15-80

ТИС.ГРН.

кошторис

807,174

807,174

Обсяг витрат на розробку, впровадження, модернізацію, користування, технічну підтримку та
супровід інформаційних систем та сервісів для надання соціальних, адміністративних та
реєстраційних послуг населенню

ТИС.ГРН.

кошторис

187,085

187,085

Обсяг витрат на внесення змін та доповнень до бренд-бук "Смарт-Сіті Запоріжжя"

ТИС.ГРН.

рішення міської ради

2 продукту
Офіційний портал ЗМР та його модулі, на які плануються витрати по супровіду та технічній
підтримці
Електронні сервіси, пов'язані з роботою Контакт-центру 15-80
Інформаційні системи та сервіси для надання соціальних, адміністративних та реєстраційних
послуг населенню
Кількість отриманих послуг
3 ефективності

50,000

50,000

ОД.

облікові дані

6

6

ОД.

облікові дані

2

2

ОД.

облікові дані

1

1

ОД.

рішення міської ради

1

1

Середні видатки на розробку, впровадження, технічну підтримку та супровід електронних
сервісів, порталів та модулів офіційного порталу ЗМР

ТИС.ГРН.

розрахункові дані

120,495

120,495

Середні видатки на розробку, впровадження, модернізацію, користування, технічну підтримку
та супровід електронних сервісів, пов'язаних з роботою Контакт-центру 15-80

ТИС.ГРН.

розрахункові дані

403,587

403,587

Середні видатки на розробку, впровадження, модернізацію, користування, технічну підтримку
та супровід інформаційних систем та сервісів для надання соціальних, адміністративних та
реєстраційних послуг населенню

ТИС.ГРН.

розрахункові дані

187,085

187,085

Середні витрати на внесення змін та доповнень до бренд-бук "Смарт-Сіті Запоріжжя"

ТИС.ГРН.

розрахункові дані

Відсоток виконання завдання з розробки, впровадження, модернізації, користування, технічної
підтримку та супроводу електронних сервісів, порталів та модулів офіційного порталу ЗМР

ВІДС.

розрахункові дані

100,00

100,00

Відсоток виконання завдання з розробки, впровадження, модернізації, користування, технічної
підтримку та супроводу електронних сервісів, пов'язаних з роботою Контакт-центру 15-80

ВІДС.

розрахункові дані

100,00

100,00

Відсоток виконання завдання з розробки, впровадження, модернізації, користування, технічної
підтримку та супроводу інформаційних систем та сервісів для надання соціальних,
адміністративних та реєстраційних послуг населенню

ВІДС.

розрахункові дані

100,00

100,00

Відсоток виконання завдання з внесення змін до бренд-буку "Смарт-Сіті Запоріжжя"

ВІДС.

розрахункові дані

50,000

50,000

4 якості

4 Розвиток та модернізація Запорізької Муніципальної Інтегрованої Системи Обробки Інформації (ЗМІСОІ)
1 затрат
Обсяг витрат на забезпечення розвитку та функціонування ЗМІСОІ
ТИС.ГРН. кошторис
2 продукту
Кількість функцій та завдань ЗМІСОІ
облікові дані
ОД.
3 ефективності
Середні видатки на виконання 1 функції ЗМІСОІ
ТИС.ГРН. розрахункові дані
4 якості
Відсоток виконання завдання із забезпечення функціонування ЗМІСОІ та системи об'єктного
розрахункові дані
ВІДС.
відеоспостереження

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер виконавчого
комітету Запорізької міської ради
(підпис)

Керуючий справами виконавчого комітету
Запорізької міської ради
(підпис)

100,00

100,00

16 586,010

16 586,010

9

9

1 842,890

1 842,890

100,00

100,00

Алла ІВАНЦОВА
(ініціали, прізвище)

Олександр ГОЛТВЕНКО
(ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядження міського голови
№________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.

0200000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02140892
(код за ЄДРПОУ)

2.

0210000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

02140892
(код за ЄДРПОУ)

3.

0218410
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

4.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 124 904 гривень, у тому числі загального фонду - 17 870 210 гривень та спеціального фонду - 254 694 гривень

5.

Підстави для виконання бюджетної програми

8410
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0830
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Фінансова підтримка засобів масової інформації
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

08562000000
(код бюджету)

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформацію", "Про порядок висвітлення діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації"

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п
1
7.

Цілі державної політики
Регулювання та надання державної підтримки засобам масової інформації, запровадження з цією метою відповідних тарифів і створення спиятливих умов розвитку, методики і порядку регулювання
заробітної плати, охорони праці і соціального захисту журналістів.

Мета бюджетної програми
Забезпечення інформування громадян щодо діяльності місцевих органів влади, розвиток громадського мовлення, поширення інформації, що має суспільно корисні цілі через сприяння діяльності телебачення і
радіомовлення.

8.

Завдання бюджетної програми

№ з/п
1
9.

Завдання
Висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування

Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2
Компенсація за послуги з виготовлення та трансляції телевізійних програм з висвітлення
життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування
Усього

3

4

5

1

17 870 210

254 694

18 124 904

17 870 210

254 694

18 124 904

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
№ з/п
Найменування місцевої / регіональної програми
1
2
1
Фінансова підтримка комунального підприємства "Муніципальна телевізійна мережа" на 2019-2021 роки
Усього

Загальний фонд
3
17 870 210
17 870 210

Спеціальний фонд
4
254 694
254 694

гривень
Усього
5
18 124 904
18 124 904

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

6

7

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п
1

Показники

Одиниця
виміру

Джерело інформації

2
3
4
5
1 Компенсація за послуги з виготовлення та трансляції телевізійних програм з висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування
1 затрат
Обсяг видатків на надання компенсації КП "МТМ" за послуги з виготовлення та
трансляції телевізійних програм з висвітлення життя міста та діяльності органів ТИС.ГРН. рішення міської ради
17 870,210
місцевого самоврядування
2 продукту
Кількість годин трансляції на рік телевізійних програм, які висвітлюють
результати роботи Запорізької міської ради та її виконавчих органів, культурні
рішення міської ради
462
ГОДИН
події, соціально важливі питання, проблеми тощо
Кількість годин трансляції на рік новин про важливі події в житті міста
рішення міської ради
527
ГОДИН
Запоріжжя
Кількість годин трансляції на рік прямих ефірів сесій Запорізької міської ради,
футбольних матчів, святкових заходів, щовідбуваються в місті Запоріжжі, тощо
3 ефективності
Середні видатки на виробництво однієї години одного телепродукту
4 якості
Відсоток вчасно наданих послуг КП "МТМ" з виготовлення та трансляції
телевізійних програм з висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого
самоврядування

ГОДИН

рішення міської ради

254,694

18 124,904

5

467

9

536

106

2

108

15,918

16,314

ТИС.ГРН.

розрахункові дані

16,320

ВІДС.

розрахункові дані

100

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер виконавчого
комітету Запорізької міської ради
(підпис)
Керуючий справами виконавчого комітету
Запорізької міської ради

Алла ІВАНЦОВА
(ініціали, прізвище)

Олександр ГОЛТВЕНКО
(підпис)

(ініціали, прізвище)

100

