
УКРАЇНА
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
Верхньодніпровського МІСЬКОГО голови 

від “26” березня 2021 року № 124
«Про внесення змін до розпорядження від 12.02.2021 року № 71/2 «Про 

затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік по міській раді» 
(зі змінами, внесеними згідно з розпоряджень 

Верхньодніпровського міського голови 
від “15” лютого 2021 року № 81/2, 
від “03” березня 2021 року № 101, 
від “17” березня 2021 року № 112)

Керуючись Конституцією України, Бюджетним кодексом України, 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2021 рік», Законом України «Про 
Національну програму інформатизації», наказом Міністерства фінансів 
України від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами), наказом Міністерства фінансів 
України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), 
наказом Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 «Про 
затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки 
ефективності бюджетних програм» (зі змінами) та інших нормативних актів, 
що регламентують застосування ПЦМ вважаю за необхідне:

1. По міській раді в розрізі кодів програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів на підставі рішення Виконавчого комітету 
Верхньодніпровської міської ради № 103 від 17.03.2021 року та рішення сесії 
Верхньодніпровської міської ради № 207-6/ІХ від 25.03.2021 «Про внесення 
змін до рішення «Про місцевий бюджет Верхньодніпровської МІСЬКОЇ 

територіальної громади» № 51-3/ІХ від 24.12.2020 року затвердити паспорт по:

0113192 -  Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість в 
сумі 210,0 тис. грн., в т.ч. загального фонду 210,0 тис. грн. та спеціального 
фонду 0,00 тис. грн.,

0113241 -  Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення в сумі 13486,815 тис. грн., в т.ч. загального 
фонду 13486,815 тис. грн. та спеціального фонду 0,00 тис. грн.,



0113242 -  Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення в сумі 2073,17 тис. грн., в т.ч. загального фонду 2073,17 тис. грн. 
та спеціального фонду 0,0 тис. грн.,

0116011 -  Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду в 
сумі 23,2 тис. грн., в т.ч. загального фонду 23,2 тис. грн. та спеціального 
фонду 0,0 тис. грн.,

0118312 -  Утилізація відходів в сумі 345,0 тис. грн., в т.ч. загального 
фонду 345,0 тис. грн. та спеціального фонду 0,00 тис. грн.,

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Верхньодніпровський 
міський голова



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження міського голови 
Верхньодніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.03.2021 № 124

ЗАТВЕРД 1
Наказ Мін 1 ва фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

1 .____________0100000____________ Верхньодніпровська міська рада__________________________________________________
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету)

04052595
(код за ЄДРПОУ)

2. __________0110000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Верхньодніпровська міська рада___________________________________
(найменування відповідального виконавця)

04052595
(код за ЄДРПОУ)

Надання ф інансової підтримки гром адським об'єднанням
3. 0113192 3192 1030 ветеранів і осіб з інвалідністю , діяльність яких має 0453600000

_____________________________________  _________________________________________  _______________________________ соціальну спрям ованість
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету)

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 210 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 210 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28.06.96 № 254к/96-ВР (зі змінами та доповненнями);Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ (зі змінами та доповненнями);Закон України від 
15.12.2020 № 1082-ІХ «Про Державний бюджет України на 2021 рік»;Закон України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами та доповненнями);Закон 
України від 21.03.91 № 875-ХІІ «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про 
затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальних захист та соціальне забезпечення»(із змінами 
та доповненнями)»; Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантіїїх соціального захисту" від 22.10.1993 №3551-ХІІ, Закон України"Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" 
відОб.10.2005 №2961-ІУ, Закон України "Про громадські об'єднання" від 22.03.2012 №4572-УІ, Рішення сесії міської ради від 11.03.2021 року №122-5/ІХ "Про внесення змін до рішення про 
місцевий бюджет Верхньодніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії міської ради від 11.03.2021 року №140-5/ІХ "Про довгострокову Програму фінансової 
підтримки громадських об'єднань Верхньодніпровської міської територіальної громади на 2021-2025 роки".

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечити фінансову підтримку громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
7. Мета бюджетної програми
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1 2 3 4 5

1 Забезпечення фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з 
інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

210 000,00 0,00 210 000,00

УСЬОГО 210 000,00 0,00 210 000,00

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

1 Довгострокова Програма фінансової підтримки громадських об'єднань 
Верхньодніпровсько міської територіальної громади на 2021-2025 роки

210 000,00 0,00 210 000,00

Усього 210 000,00 0,00 210 000,00
Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат 0,00

1
Кількість громадських об'єднань ветеранів та громадських 

об'єднань ветеранів та громадських об'єднань осіб з інвалідністю од. Облікові дані 3,00 0,00 3,00

продукту 0,00

2
Середній розмір фінансової підтримки громадських об'єднань 
ветеранів та громадських об'єднань ветеранів та громадських 

об'єднань осіб з інвалідністю
грн/місяць

Розрахунковий показник
5 833,00 0,00 5 833,00

ефективності 0,00

3

Питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримують в 
громадських об єднаннях допомогу у вирішенні питань, від 

загальної чисельності, які звернулися за наданням такої допомоги
в іде.

Розрахунковий показник

100,00 0,00 100,00

Верхньодніпровський міський голова Г.М Лебідь
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖ]
Фінансо: іовської міської ради

А С. Кузьменко
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови 
Верхньодніпровська міська рада

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26,03.2021__________ № 124

_________ 0100000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Верхньодніпровська міська рада_________________________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04052595
(код за ЄДРПОУ)

2. __________0110000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Верхньодніпровська міська рада
(найменування відповідального виконавця)

04052595
(код за ЄДРПОУ)

3. 0113241

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

3241 1090

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення___________

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0453600000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 13 486 815,00 гривень, у тому числі загального фонду 13 486 815,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про соціальні послуги” , Постанова КМУ від 29.12.2009 № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" зі змінами, Постанова КМУ від 01.06.2020 № 587 "Про організацію надання соціальних послуг", рішення міської ради від 
24.12.2020 № 51 -3/ІХ "Про місцевий бюджет Верхньодніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних 
життєвих обставинах

7. Мета бюджетної програми
Виконання функцій і завдань направлених на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних 
життєвих обставинах



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг)

13 356 815,00 0,00 13 356 815,00

2 Забезпечення виконання завдань (проектів) з інформатизації. 130 000,00 0,00 130 000,00
УСЬОГО 13 486 815,00 0,00 13 486 815,00

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
1 Бюджетний кодекс України 13 486 815,00 0,00 13 486 815,00

У сього 13 486815,00 0,00 13 486 815,00

11, Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
за т р а т 0,00

кількість установ од. положення 1,00 0,00 1,00
кількість відділень од. положення 5,00 0,00 5,00

у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та 
тимчасового проживання

од. положення 1,00 0,00 1,00

кількість штатних одиниць персоналу од. положення 99,00 0,00 99,00
иродукггу 0,00

чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)

осіб Реєстраційні журнали 454,00 0,00 454,00

чисельність осіб, забезпечих соціальним обслуговуванням 
(наданням соціальних послуг)

осіб Реєстраційні журнали 454,00 0,00 454,00

кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та 
тимчасового проживання

од. кошторис 30,00 0,00 30,00

е ф е к ти в н о ст і 0,00
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних 

послуг) 1 особи
грн/рік розрахунок 29 707,00 0,00 29 707,00

я к о ст і 0,00
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної 

чисельності осіб, які потребують соціальних послуг
відс. розрахунок

--------------------------------------
100,00 0,00 100,00



о
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови 
Верхньодніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

26.03.2021____________ № 124________

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

_________ 0100000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0110000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

Верхньодніпровська міська рада_______________________________________________
(наймену вання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського 
Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс

04052595
(код за ЄДРПОУ)

04052595

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0113242

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету )

3242 1090

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення______________________________________________

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0453600000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 073 170,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 073 170,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституцій України, Бюджетний кодекс України, "Заходи по наданню допомоги незахищеним малозабезпеченим верствам населення Верхньодніпровської міської об'єднаної 
територіальної громади на 2018-2022рр.", затверджені рішенням Верхньодніпровської міської ради № 34-3/УІІІ від 15.12.2017 року, " Програма поховання померлих безрідних та 
невідомих громадян на кладовищах
Верхньодніпровської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2022рр.", затверджена рішенням Верхньодніпровської міської ради № 26-3/У11І від 15.12.2017 року, рішення 
міської ради від 24.12.2020 № 51 -3/ГХ "Про місцевий бюджет Верхньодніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Надання державної політики у сфері соціального захисту та підтримки населення, соціального обслу говування громадян, які потребують допомоги і підтримки збоку органів місцевого самоврядування.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання матеріальної! допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів,надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян, які 
цього потребують.Організація поховання на кладовищах Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади померлих одиноких громадян, осіб без певного місця 
проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів га у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть взяти на себе організацію
поховання.



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п
г 1 --------------------------------------------------------------- )-------------------------------------------------------------------------------------  -----------------------------------------------------------------------------------

Завдання

1 Забезпечити надання матеріальної допомоги найбільш вразливим верствам населення

2 Забезпечення поховання на кладовищах територіальної громади померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів та у разі 
відсутності родичів

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5

1 Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш вразливим верствам населення 2 053 170,00 0,00 2 053 170,00

2
Поховання на кладовищах територіальної громади померлих одиноких громадян, осіб без 
певного місця проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених 
невпізнаних трупів та у разі відсутності родичів

20 000,00 0,00 20 000,00

УСЬОГО 2 073 170,00 0,00 2 073 170,00
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

1 Програма поховання померлих безрідних та невідомих громадян на кладовищах 
Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022рр.

20 000,00 0,00 20 000,00

2
Заходи по наданню допомоги незахищеним малозабезпеченим верствам населення 
Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022рр. 2 053 170,00 0,00 2 053 170,00

Усього 2 073 170,00 0,00 2 073 170,00

І . Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат 0,00

Витрати на надання матеріальної допомоги найбільш вразливим 
верствам населення

грн. кошторис 2 053 170,00 0,00 2 053 170,00

Витрати на захоронення. грн. кошторис 20 000,00 0,00 20 000,00
продукту 0,00

кількість одержувачів матеріальної допомоги осіб розрахунок 1 027,00 0,00 1 027,00
кількість безпритульних, безрідний осіб, які плануються захоронити осіб розрахунок 10,00 0,00 10,00

ефективності 0,00
Середній розмір матеріальної допомоги грн. розрахунок 2 000,00 0,00 2 000,00

Середні затрати на захоронення однієї особи грн. розррунок 2 000,00 0,00 2 000,00

Верхньодніпровський міський голова

і міської ради

с з М ' '
(підпис)

Г.М Лебідь
(ініціали/ініціал, прізвище)

А.С. Кузьменко
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови 
Верхньодніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.03.2021 № 124

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів У краї Ьрпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінанс- України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

_________ 0100000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Верхньодніпровська міська рада_______________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

04052595
(код за ЄДРПОУ)

2. _________ 0110000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету )

Верхньодніпровська міська рада________________________________
(найменування відповідального виконавця)

04052595
(код за ЄДРПОУ)

3. 0116011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та (код Фу нкціональної класифікації
кредитування місцевого бюджету) 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 23 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 23 200,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами та доповненнями);Закон України від 15.12.2020 №  1082-1X «Про Державний бюджет України на 2021 рік»;Закон України від 
21.05.97 №  280/97-ВР «П ро місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами та доповненнями); Закон України ’’Про громадські об'єднання" від 22.03.2012 № 4572-УІ,Постанова Кабінету 
Міністрів України № 687 від 26.05.2004 "Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностуваннн) маш ин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки". Довгострокова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів Верхньодніпровської міської об'єднаної 
територіальної громади на 2018-2022рр„ Рішення виконавчого комітету Верхньоніпровеької міської ради від 17.03.2021 року № 103 "Про внесення змін до рішення Верхньодніпровської 
міської ради від 24 грудня 2020 року № 5І-3/ІХ "Про міський бюджет Верхньодніпровської міської територіальної громади на 2021 рік”.

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його в належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його в належному стані, забезпечений його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання 
мешканців міста.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення проведення експертного обстеження (технічного діагностування), позачергового повного технічного огляду та паспортизація обладнання підвищеної небезпеки (ліфтів)



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1
Забезпечення проведення експертного обстеження (технічного діагностування), 
позачергового повного технічного огляду та паспортизація обладнання підвищеної небезпеки 
(ліфтів)

23 200,00 0,00 23 200,00

УСЬОГО 23 200,00 0,00 23 200,00

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

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

23 200,00 0,00 23 200,00

Усього 23 200,00 0,00 23 200,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат 0,00

1 Обсяг видатків гри. Розрахунковий показник 23 200,00 0,00 23 200,00

1

Кількість пасажирських ліфтів, які потребують проведення 
експертного обстеження (технічного діагностування), позачергового 

повного технічного огляду обладнання підвищеної небезпеки од.

Інформація балансоутримувача

4,00 0,00 4,00

1 Парпортизація обладнання підвищеної небезпеки (ліфта 
пасажирського)

од. Інформація балансоутримувача 1,00 0,00 1,00

продукту 0,00

2
Кількість пасажирських ліфтів, в яких планується зробити повний 

технічний огляд та паспортизація обладнання підвищеної небезпеки од.
Інформація балансоутримувача

4,00 0,00 4,00

ефективності 0,00

3
Середня вартість проведення експертного обстеження (технічного 

діагностування), позачергового повного технічного огляду обладнання 
підвищеної небезпеки

грн.
Розрахунковий показник

5 800,00 0,00 5 800,00

якості 0,00

4
Питома вага пасажирських ліфтів, в яких планується зробити повний 
технічний огляд та паспортизація обладнання підвищеної небезпеки відс.

розрахунок
100,00 0,00 100,00

Верхньодніпровський міський голова Г.М Лебідь

(ініціали/ініціал, прізвище)

ііськоі ради
с/ (/і

А.С. Кузьменко
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРД) ї
Наказ Мін ^ва 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)

26.03.2021 № 124

__________ 0 І 00000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
б ю д ж е т н о ї п р огр ам и  м ісц ев о го  б ю д ж ет у  на 2021 р ік  

Верхньодніпровська міська рада____________________________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04052595
(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000

А парат (секретаріат) м ісцевої ради (В ерховної Ради А втоном ної Республіки Крим, обласних, 
К иївської та С евастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського  
А втоном ної Республіки Крим, районного значення, селищ них, сільс

04052595

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

з. ___________ 0118312___________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

________________8312________________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

__________ 0512_____________  Утилізація відходів__________________________________________
(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

0453600000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 345 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 345 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, "Зкомплексна довгострокова природоохоронна програма Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018- 
2022рр.” затверджена рішенням Верхньодніпровської міської ради№ 31-3/У1ІІ від 15.12.2017 року, рішення міської ради від 24.12.2020 № 51 -3/ІХ "Про місцевий бюджет 
Верхньодніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Покращення екологічного стану та навколишнього природного середовища

7. Мета бюджетної програми 
Утилізація відходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Придбання контейнерів для ТПВ



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Придбання контейнерів для ТПВ 345 000,00 0,00 345 000,00

УСЬОГО 345 000,00 0,00 345 000,00

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

1 Комплексна довгострокова природоохоронна програма
Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022рр.

345 000,00 0,00 345 000,00

Усього 345 000,00 0,00 345 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат 0,00

Обсяги закупівлі, всього грн. кошторис 345 000,00 0,00 345 000,00
продукту 0,00

Кількість контейнерів шт. розрахунок 59,00 0,00 59,00
ефективності 0,00

середня вартість 1 одного контейнера грн. розрахунок 5 847,00 0,00 5 847,00
якості 0,00

Питома вага встановлених контейнерів у відношені що потребують 
встановлення

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Верхньодніпровський міський голова ( X Г.М Лебідь
Ітцпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


