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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Верхньодніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(?S. № ✓/ҐЛ

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

і. 0 і00000 Верхньодніпровська міська рада 04052595
(код Програмної класифікації видатків та 

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

2. _ 0110000 Верхньодніпровська міська рада 04052595

Будівництво-1 інших об'єктів комунальної власності 0453690000

(код бюджету)(кол Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 95 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 95 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Довгострокова програма 
реформування і розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022рр., Рішення 
Верхньодніпровської міської ради М233-7/ІХ від 27.05.2021р

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

1 Забезпечення розвитку інфраструктури території громади

7. Мета бюджетної програми
'Забезпечення розвитку інфраструктури території громади

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

.^гапетеия^у^едегизя^ековдтщсціі/об^ЕК'гів соціальної тарзиробничої інфраструктурим<омунальної власності



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1
Розробка проекту "Реконструкції першої нитки напірного каналізаційного колектору від 
головної каналізаційної насосної станції до камери гасіння в м.Верхньодніпровськ 
Дніпропетровської області"

0.00 49 992,00 49 992,00

2

Розробка розділів оцінки впливу на навколишнє середовище та інженерно-технічних 
заходів цивільного захисту по об"єкту "Реконструкція першої нитки напірного 
каналізаційного колектору від ГКНС до камери гасіння в м. Верхньодніпровськ 
Дніпропетровської області"

0,00 20 952,00 20 952,00

3
Експертиза проекту будівництва "Реконструкції першої нитки напірного каналізаційного 
колектору від головної каналізаційної насосної станції до камери гасіння в 
м.Верхньодніпровськ Дніпропетровської області"

0,00 24 056,00 24 056,00

УСЬОГО 0,00 95 000,00 95 000,00
SO. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд У сього

1 2 3 4 5

1
Довгострокова програма реформування і розвитку житлово-комунального 
господарства населених пунктів
Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022рр.,

0,00 95 000,00 95 000,00

Усього __ 0,00 95 000,00 95 000,00
і і . Результативні показники бюджетної програми

Г.М Лебідь

№ з/п Показники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Обсяг видатків на розробку реконструкції об'єктів грн. розрахунок 0,00 95 000,00 95 000,00
продукту

Кількість об'єктів, які плануються реконструювати, виготовлення 
проектно-кошторисної документація

од. розрахунок 0,00 1,00 1,00

ефективності
Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту грн. <5озрахун^к 0,00 95 000,00 95 000,00

якості
Рівень готовності об'єктів для реконструкції відс. пЬзрахуцок 0,00 100,00 100,00

(ініціали/ініціал, прізвище)

Верхньодніпровський міський голова

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


