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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ_______________________________________________________
Відділ комунальної власності Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28 травня 2021 року jy0 13

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 3100000 Відділ комунальної власності Верхньодніпровської міської ради 43994219
(код Програмної класифікації видатків та 

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

2. _ 3110000 Відділ комунальної власності Верхньодніпровської міської ради 43994219

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 3116090 6090 0640
Інша діяльність у сфері житлова-комунального господарства

(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)

0453600000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 000,00 гривень, у тому числі загального фонду
спеціального фонду- 0,00 гривень.

ї/ 4 000,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про благоустрій населених пунктів","Про оренду деравного та комунального майна", постанова Кабінету 
Міністрів України від 28.02.2002 р. №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" зі 
змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2017 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмноцільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення 
сесії міської ради від 27 травня 2021 року № 233-7ЛХ "Про внесення змін до рішення Верхньодніпровської міської ради від 24 грудня 2020 року №51-3/ІХ " Про місцевий бюджет Верхньодніпровської 
міської територіальної громади на 2021рік", Положення про Відділ комунальної власності Верхньодніпровської міської ради затверджене рішенням Верхньодніпровської міської ради від 28.01.2021 року 
№100-4/ІХ, Типові правила благоустрою території населеного пункту, затверджені Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 
листопада 2017 року №310, Правила благоустрою території населених пунктів

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

1 Утримання та обслуговування об'єктів комунального майна

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального майна
8. Завдання бюджетної програми__________________________________________________

№ з/п Завдання
1 Забезпечення заходів з реєстрації транспортних засобів та іншої спеціалізованої техніки



гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5

1
Здлійснення заходів з реєстрації транспортних засобів та іншої спеціалізованої 
техніки 4 000,00 0,00 4 000,00

УСЬОГО 4 000,00 0,00 4 000,00

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

Усього 0,00 0,00 0,00

11. і показники бюджетної

О.Г.МАЛІНІНА

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

1 2 3 4 5 6 7
1 Затрат

Обсяг видатків, що спрямовується на реєстрацію 
транспортних засобів та іншої спеціалізованої техніки

тис.грн.

Рішення сесії міської ради від 27 травня 2021 
року № 233-7/ІХ "Про внесення змін до 

рішення Верхньодніпровської міської ради 
від 24 грудня 2020 року №51-3ЛХ * Про 
місцевий бюджет Верхньодніпровської 

міської територіальної громади на 2021 рік"

4,00 0,00 4,00

2 Продукту
Кількість транспортних засобів та іншої спеціалізованої 

техніки, по якій плануються заходи реєстрації
шт.

Рішення сесії міської ради від 27 травня 2021 
року № 233-7/ІХ "Про внесення змін до 

рішення Верхньодніпровської міської ради 
від 24 грудня 2020 року №51-3/ІХ " Про 
місцевий бюджет Верхньодніпровської 

міської територіальної громади на 2021 рік"

1 0 1

3 Ефективності
Середні витрати на реєстрацію транспортного засобу тис.грн. Дані ДП "Київоблсгростандарт", 

Розрахункові дані 4,00 0,00 4,00

4 Якості
Темп зростання середніх витрат на забезпечення 

виконання реєстрації
%

X
100,00 0,00 100,00

Начальник відділу комунальної власності
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЮГОДЖЕНО: . . . . інансовии В1ДД1.

ііп
ро

ес
ь,

(Назва імісцевого фінансо
ерхньодніпровської міської ради 
ового органу)

іалі івбґо відділу

(Дата погодже
УМйХ/г 4Ч<^

В.М.МАКСИМОВА________________
(ініціали/ініціал, прізвище)


