
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 “12” лютого 2021 року № 71/2 
«Про затвердження паспортів 

бюджетних програм на 2021 рік по міській раді»,

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:

1. По міській раді в розрізі кодів програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів на підставі рішення міської ради від 
24.12.2020 року № 51-3/ІХ «Про місцевий бюджет Верхньодніпровської 
міської територіальної громади на 2021 рік» затвердити паспорт по:

0110150 -  Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- 
технічне забезпечення діяльності міської ради в сумі 27525,533 тис. грн., в 
т.ч. загального фонду 27525,533 тис. грн. та спеціального фонду 0,00 тис. 
грн.,

0110180 -  Інша діяльність у сфері державного управління в сумі 10,0 
тис. грн., в т.ч. загального фонду 10,0 тис. грн. та спеціального фонду 0,0 
тис. грн., ,

0113104 -  Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю в сумі 13169,33 тис. грн., в т.ч. загального фонду 
13169,33 тис. грн. та спеціального фонду 0,00 тис. грн.,

0113210 -  Організація та проведення громадських робіт в сумі 
100,0 тис. грн., в т.ч. загального фонду 100,0 тис. грн. та спеціального фонду 
0,00 тис. грн.,



0113242 -  Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення в сумі 1540,0 тис. грн., в т.ч. загального фонду 1540,0 тис. грн. та 
спеціального фонду 0,00 тис. грн.,

0116013 -  Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного
господарства в сумі 3000,0 тис. грн., в т.ч. загального фонду 3000,0 тис. грн. та 
спеціального фонду 0,00 тис. грн.,

0116020 -  Забезпечення функціонування підприємств, установ та 
організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги в сумі 300,0 тис. грн., в т.ч. загального фонду 300,0 тис. грн. та 
спеціального фонду

0116030 -  Організація благоустрою населених пунктів в сумі 9513,2 тис. 
грн., в т.ч. загального фонду 9513,2 тис. грн. та спеціального фонду 
0,0 тис. грн.,

0117130 -  Здійснення заходів із землеустрою в сумі 30,0 тис. грн., в т.ч. 
загального фонду 30,0 тис. грн. та спеціального фонду 0,0 тис. грн.,

0117461 -  Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 9320,0 тис. грн., 
в т.ч. загального фонду 9320,0 тис. грн. та спеціального фонду 0,0 тис. грн.,

0117680 -  Членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування в сумі 100,0 тис. грн., в т.ч. загального фонду 100,00 тис. грн. 
та спеціального фонду 0,00 тис. грн.,

0118120 -  Заходи з організації рятування на водах в сумі 1733,4 тис. 
грн., в т.ч. загального фонду 1733,4 тис. грн. та спеціального фонду 0,00 тис. 
грн.,

0118312 -  Утилізація відходів в сумі 475,0 тис. грн., в т.ч. загального 
фонду 475,0 тис. грн. та спеціального фонду 0,0 тис. грн..

0118340 -  Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів в сумі
130.0 тис. грн., в т.ч. загального фонду 0,00 тис. грн. та спеціального фонду
130.0 тис. грн.

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Геннадій ЛЕБІДЬ



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

_________ 0100000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.02.2021 № 71/2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

Верхньодніпровська міська рада_________________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04052595
(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного га республіканського 
Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс 04052595

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

3. 0110150 0150 0111 технічне забезпечення діяльносз і обласної ради, районної 
рані, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 
селищної, сільської рад

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(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 27 525 533,00 гривень, у тому числі загального фонду 27 525 533,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" № 280/97-ВР від 21.05.1997 року, Закон України "Про службу в органах 
місцевого самоврябування" № 2493-111 від 07.06.2001 року, рішення міської ради від 24.12.2020 № 51 -3/ІХ "Про місцевий бюджет Верхньодніпровської міської територіальної громади на 
2021 рік"

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

1 Організація ефективної інформаційно-аналітичної та матеріально-технічної діяльності Верхньодніпровської міської ради.

7. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верхньодніпровської міської ради.

8. Завдання бюджетної програми

ь.



1

№ з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 наданих законодавством повноважень 27 225 533,00 0,00 27 225 533,00

• 2 Забезпечення виконання завдань (проектів) з інформатизації. 300 000,00 0,00 300 000,00
УСЬОГО 27 525 533,00 0,00 27 525 533.00

*
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5
1 Бюджетний кодекс України Ст.91 п.1 п.п.2 27 525 533,00 0,00 27 525 533,00

Усього 27 525 533,00 0,00 27 525 533,00

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

кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 106,00 0,00 106,00
продукту 0,00

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. Реєстраційні журнали 7 883,00 0,00 7 883,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів од. Реєстраційні журнали 2 500,00 0,00 2 500,00

ефективності 0,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 

працівника
од.

Реєстраційні журнали
5 000,00 0,00 5 000,00

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 
працівника

од.
Реєстраційні журнали

ГЛ__________ -____________
23,58 0,00 23,58

Верхньодніпровський міський голова
(підпис)

Г.М  Лебідь

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Верхньодніпровської міської ради
(Назва місцевого фінансового,органу)... л
,, . . В.М.Максимова

\  7*"’ «з ̂  ¥
\ 2 Л й (  (гудпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

12.02.2021 ; 1 _  о  Н  
____1 5 :  а  ї ї

(Дата погодження)
ЛяЛ,- . _

/ о  ™ІІ
/ Л  о  і !‘ЧГ даеЙ\ії

У С -Й  Ы



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)

12.02.2021 № 71/2

_________ 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)

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

04052595
(код за ЄДРПОУ)

04052595

(код за ЄДРПОУ)

3 . _________ 0110180__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

______________0180______________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0133___________  Інша діяльність у сфері державного управління__________
(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 10 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України про місцеве самоврядування в Україні " № 280/97-ВР від 21.05.1997 року, Довгострокова програма реформування і 
розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів
Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022рр., затверджена рішенням Верхньодніпровської міської ради№ 30-3/У111 від15 грудня 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 Ц іл ь  державної політики

І Організація ефекі ивності діяльності Верхньодніпровської міської радидля виконання повноважень наданих законодавці вом

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання місцевою радою своїх повноважень згідно чинного законодавства

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№  з/п Н а п р я м и  в и к о р и ст а н н я  б ю д ж е тн и х  к о ш т ів З а га л ь н и й  ф о н д С п е ц іа л ь н и й  ф онд У с ь о г о

1 2 3 4 5

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 10 000,00 0,00 10 000,00

У С Ь О Г О 10 00 0 ,0 0 0 ,00 10 00 0 ,0 0

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.,

10 000,00 0,00 10 000,00

Усього 10 000,00 0,00 10 000,00

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

Обсяг видатків на виконаня повноважень. тис.гри. кошторис 10,00 0,00 10,00
продукту 0,00

Кількість завдань та заходів на здійснення виконання повноважень. од. розрахунок 10,00 0,00 10,00*

ефективності 0,00
Середні витрати на здійснення 1 завдання (заходу) тис.гри. розрахунок 1,00 0,00 1,00

и кості 0,00
Питома вага кількості виконаних завдань та заходів до тих що 

потребують виконання.
відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Г.М Лебідь

(ініціали/ініціал, прізвище)
Верхньодніпровський міський голова

(підпис)

ПОГОДЖЕНО: %
Фінансовий відділ Верхньодніпровської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу) 

Начальник фінансового відділу
підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗА ТВ ЕРД Ж ЕН О
Розпорядження міського голови 
Верхньодніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

12.02.2021 № 71/2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік:

1.__________ 0100000____________ Верхньодніпровська міська рада____________________________________________________
(код Програмної класифікації видатків та (наймену вання головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

кредиту вання місцевого бюджету)

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 
2 оі 10000 Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та

республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс

04052595
(код та ЄДРПОУ)

04052595

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(наймену вання відповідального виконавця) (код та ЄДРПОУ)

3. 0113104

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету )

3104 1020

(код Типової програмної класифікації видатків та (код Фу нкціональної класифікації
кредиту вання місцевого бюджету ) видатків та кредиту вання бюджету )

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, 
інвалідністю_______________________________________

(наймену вання бюджетної програми згідно т Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету )

0453600000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 13 169 330,00 гривень, у тому числі загального фонду 13 169 330,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція У країни, Бюджетний кодекс України, Закон України "П ро соціальні послуги” , Постанова КМ У від 29.12.2009 №  1417 "Д еякі питання діяльності територіальних 
центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” зі змінами, Постанова КМУ від 01.06.2020 №  587 "П ро організацію  надання соціальних послуг” , рішення міської 
ради від 24.12.2020 №  51 -3/ІХ "П ро місцевий бюджет Верхньодніпровської м іської територіальної громади на 2021 р ік”

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення сЬціальними 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)

13 039 330,00 0,00 13 039 330,00

2 Забезпечення виконання завдань (проектів) з інформатизації. 130 000,00 0,00 130 000,00
УСЬОГО 13 169 330,00 0,00 13 169 330,00

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 13 169 330,00 0,00 13 169 330,00

Усього 13 169 330,00 0,00 13 169 330,00

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

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
продукту 0,00

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

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

чисельність осіб, забезпечених 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

ефективності 0,00
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних 

послуг) 1 особи
грн/рік розрахунок 29 007,00 0,00 29 007,00

якості 0,00
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної 

чисельності осіб, які потребують соціальних пос'луг
відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Г.М Лебідь

(ініціали/ініціал. прізвище)

В.М.Максимова

Верхньодніпровський міський голова

ПОГОДЖ ЕНО:
Фінансовий відділ ВерхньбдншроЮВСЬКОІ МІСЬКОЇ

\г місцевого фінансового органу)
ради

Начальник фінансового!відділу

' '  12.2021

ж
[ПІДПИС) (ініціали/ініціал. прі ївищс)



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)

12.02.2021 № 71/2

1. _________ 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)

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)

з . ___________ 0113210___________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

________________3210________________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 1050___________  Організація та проведення громадських робіт____________
(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 100 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 100 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Довгострокова програма соціально-економічного розвитку
Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022рр., затверджена рішенням Верхньодніпровської міської ради № 33-3/УІП від 15.12.2017 року, рішення 
міської ради від 24.12.2020 № 51 -3/1Х "Про місцевий бюджет Верхньодніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п Ц іл ь  державної політики

1 Створення умов для самостійної зайнятості та соціальної підтримки незайнятих, зареєстрованих у державній службі зайнятості

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення організації та проведення громадських робіт

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечення організації та проведення робіт



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення організації та проведення громадських робіт 100 000,00 0,00 100 000,00

У С Ь О Г О 100 000,00 0,00 100 000,00

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 соціально-економічного розвитку 

Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2 0 18-2022рр.
100 000,00 0,00 100 000,00

Усього 100 000,00 0,00 100 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п ■ Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
продукту 0,00

кількість продукту осіб розрахунок 10,00 0,00 10,00
ефективності 0,00

середні витрати на одного працівника тис.грн. розраду нйк 10,00 0,00 10,00

Г.М Лебідь

(ініціали/ініціал, прізвище)

Верхньодніпровський міський голова 

ПОГОДЖЕНО:
(підпис)



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

ЗА ТВ ЕРД Ж ЕН О
Розпорядження міського голови 
Верхньодніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

12.02.2021_____________ № 71/2_______

1. _____________ 0100000___________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредиту вання місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

Верчиьодніїїроцська міська рада__________________________________________________
(найменування 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 
кредиту вання 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 (код Фу нкціональної класифікації

кредиту вання місцевого бюджету) 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 1 540 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 540 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція У країни, Бюджетний кодекс України, "Заходи по наданню допомоги незахиіценим малозабезпеченим верствам населення Верхньодніпровської м іської об’єднаної 
територіальної громади на 2018-2022рр.", затверджені ріш енням Верхньодніпровської м іської ради №  34-3/УІ1І від 15.12.2017 року, " П рограма поховання померлих безрідних та 
невідомих громадян на кладовищ ах
Верхньодніпровської м іської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022рр.", затверджена ріш енням Верхньодніпровської м іської ради №  26-3/\ ІІІ від 15.12.2017 року, рішення 
міської ради від 24.12.2020 №  51 -3/ІХ "П ро місцевий бюджет Верхньодніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"

6. Ц іл і державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№  з/п Ціль держ авної 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 м атеріальної допомоги окремим категоріям громадян, 
як і цього потрсбую ть.Організація поховання на кладовищ ах Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади померлих одиноких громадян, осіб без певного місця 
прож ивання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів та у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть взяти на себе організацію
похованнн.



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

2

Завдання

Забезпечити надання матеріальної допомоги найбільш вразливим верствам населення _________________________________________________________________________________________________________________
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
гривень

№ 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 1 520 000,00 0,00 1 520 000,00

♦  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 1 540 000,00 0,00 1 540 000,00

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 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 1 520 000,00 0,00 1 520 000,00

Усього 1 540 000,00 0,00 1 540 000,00

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

Витрати на надання матеріальної допомоги найбільш вразливим 
верствам населення

грн. кошторис 1 520 000,00 0,00 1 520 000,00

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

кількість одержувачів матеріальної допомоги осіб розрахунок 760,00 0,00 760,00
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 захоронения однієї особи грн. рофахунок 2 000,00 0,00 2 000,00

Верхньодніпровський міський голова 

ПОГОДЖ ЕНО:
Фінансовий.відділ Верхньодніпровської міської ради

Г.М Лебідь

(Назва місцевого фінансового органу

[ІЗ і|у  Г7ТТ1 хоЗ
Начальник фінансового відділу

115 ■

В М.Максимова

(ініціали/ініціал. прізвище)

(ініціали/ініціал. прізвище)



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) 

12.02.2021 № 71/2

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)

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

04052596
(код за ЄДРПОУ)

04052595

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0116013

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

6013 0620

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства___________________________________________

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

0453600000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 000 000,00 гривень та_

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України , Бюджетний кодекс України, Довгострокова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів Верхньодніпровської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022рр., затверджена рішенням Верхньодніпровської міської ради № 30-3/УПІ
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 Ц іл ь  державної політики

1 Безперебійна робота об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства



1

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№  з/п Н а п р я м и  в и к о р и с т а н н я  б ю д ж е тн и х  к о ш т ів З а га л ь н и й  ф о н д С п е ц іа л ь н и й  ф о н д У с ь о г о

1 2 3 4 5

і Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00
УСЬОГО 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00

10 . П е р е л ік  м ісц е в и х  /  р е г іо н а л ь н и х  пр о гр ам , щ о в и к о н у ю т ь ся  у  ск ла д і б ю д ж е тн о ї п р о гр ам и
гривень

* № з /п Н а й м е н у в а н н я  м іс ц е в о ї /  р е г іо н а л ь н о ї п ро гр ам и З а га л ь н и й  ф о н д С п е ц іа л ь н и й  ф о н д У с ь о го

1 2 3 4 5

1
Довгострокова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства 
населених пунктів
Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2 0 18-2022рр.,

3 000 000,00 0,00 3 000 000,00

Усього 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00

1 1 . Р е з у л ь т а т и в н і п о к а зн и к и  б ю д ж е тн о ї про гр ам и

№  з/п П о к а зн и к и
О д и н и ц я

в и м ір у
Д ж ер ело  ін ф о р м а ц ії З а га л ь н и й  ф онд С п е ц іа л ь н и й  ф о н д У с ь о г о

1 2 3 4 5 6 7

затрат 0,00
кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, 

які потребують підтримки
од.

Реєстраційні журнали
1,00 0,00 1,00

продукту 0,00
кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, 

яким планується надання підтримки
од.

розрахунок 1,00 0,00 1,00

ефективності 0,00
середня сума підтримки одному збитковому підприємству тис.грн. розрахунок 3 000,00 0,00 3 000,00

якості 0,00
питома вага підприємств водопровідно-каналізаційного 

господарства, яким планується надання дотації, до кількості 
підприємств, які її  потребують

В іде.
розрахунок

100,00 0,00 100,00

/
В е р х н ь о д н іп р о в с ь к и й  м іс ь к и й  го ло ва __________________________ ^ _____________________ Г.М Лебідь________________________________

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Верхньодніпровської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу) 

Н а ч а л ь н и к  ф ін а н с о в о го  в ід д іл у
іідпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



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)

12.02.2021 № 71/2  ________

_______ 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)

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. 0 П 6020

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

6020 0620

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення функціонування підприємств, установ та 
орі анітацій, що виробляють, виконують га/або надають 
житлово-комунальні послуги_________________________

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

0453600000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 300 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 300 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України , Бюджетний кодекс України, Довгострокова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів Верхньодніпровської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022рр., затверджена рішенням Верхньодніпровської міської ради № 30-3/УПІ
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 Ц іл ь  державної політики

1 Досягнення належної та бесперебійної роботи об'єктів комунального господарства

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперебійної роботи об’єктів комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання



1 Надання фінансової підтримки КП "Вднжитлокомсервіс"ВМР

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Надання фінансової підтримки КП "Вднжитлокомсервіс"ВМР 300 000,00 0,00 300 000,00

УСЬОГО 300 000,00 0,00 300 000,00

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

300 000,00 0,00 300 000,00

Усього 300 000,00 0,00 300 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники
О диниця

виміру
Д ж ерело інф орм ації Загальний фонд С пеціальний фонд У сього

1 2 3 4 5 6 7
затрат 0,00

обсяг видатків грн. кошторис 300 000,00 0,00 300 000,00
продукту 0,00

кількість підприємств, що входять до комунальної власності, яким 
планується надання підтримки

од. звітність установи 1,00 10,00 11,00

ефективності 0,00
середня сума підтримки одного підприємства житлово- 

комунального господарства
грн. розрахунок 300 000.00 0,00 300 000,00

якості 0,00
відсоток підприємств, що входять до комунальної власності, яким 

планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її 
потребують

відс.
розрахунок

100,00 0,00 100,00

Верхньодніпровський міський голова
(підпис)

Г'.М Лебідь

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



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)

12.02.2021 № 71/2

_________ 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)

2. 0110000

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)

з. _________ 0116030__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

______________6030______________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0620___________  Організація благоустрою населених пунктів_____________
(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 9 513 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 513 200,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України , Бюджетний кодекс України, Довгострокова програма благоустрою населених пунктів Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018- 

2022рр., затверджена рішенням Верхньодніпровської міської ради № 27-3/УШ  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 Ц іл ь  державної політики

1 Покращення благоустрою на території Верхньодніпровської міської ради.
2 Забезпечення зовнішнього освітлення вулиць

7. Мета бюджетної програми 
Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов



2 [Забезпечення зовнішнього освітлення вулиць

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1
Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та 
поліпшення його екологічних умов

8 000 000,00 0,00 8 000 000,00

2 Забезпечення зовнішнього освітлення вулиць 1 5 12 200,00 0,00 1 512 200,00

УСЬОГО 9 512 200,00 0,00 9 512 200,00

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 благоустрою населених пунктів
Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022рр.

9 513 200,00 0,00 9 5 13  200,00

Усього 9 513 200,00 0,00 9 513 200,00

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

Видатки на утримання площ і, що підлягає прибиранню, догляду грн. розрахунок 9 5 13  200,00 0,00 9 513 200,00

продукту 0,00
Площа на якій планується здійснити прибирання, догляд. га. Технічний паспорт 121,00 0,00 121,00

ефективності 0,00
Середні витрати на догляд 1 га території. грн. розрахунок 78 621,48 0,00 78 621,48

якості 0,00
Питома вага прибраної, доглянутої площі, до площі, що підлягає 

догляду та прибиранню.
відс.

розрахунок
100,00 0,00 100,00

Г М Лебідь

(ініціали/ініціал, прізвище)
Верхньодніпровський міський голова

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Верхньодніпровської міської ради
(Назва місцевого фінансовою органу)

I іачальйик 'фінансового відділу
I I  ~  Ф  1 і е ь І 1 1 І  1 ^  і ч

2112. 02-20211 
■ ' {Дата погодженая/

М>]

І ?

В. М. Максимова

(ініціали/ініціал, прізвище)



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)

12.02.2021 № 71/2

_________ 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)

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)

з. ________ 0117130________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

____________ 7130____________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

________ 0421__________  Здійснення заходів із землеустрою____________________
(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 ЗО 000,00 гривень, у тому числі загального фонду ЗО 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України , Бюджетний кодекс України, Програма розвитку земельних відносин та охорони земель Верхньодніпровської міської об'єднаної територіальної громади 

Верхньодніпровського району Дніпропетровської області на 2018-2022 роки,затверджена рішенням Верхньодніпровської міської ради №28-3/УІ, рішення міської ради від 24.12.2020 № 51 - 
3/1Х "Про місцевий бюджет Верхньодніпровської міської територіальної г ромади на 2021 рік"

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

№ з/п Ц іл ь  державної політики

1 Раціональне використання земельних ресурсів, покращення екологічного стану.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Проведення інвентаризації земель, топографічна зйомка об'єктів благоустрою та розробка проектів землеустрою



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
І Експертно-грошова оцінка земель ЗО 000,00 0,00 ЗО 000,00

УСЬОГО 30 000,00 0,00 ЗО 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
Програма розвитку земельних відносин та охорони земель Верхньодніпровської 
міської об’єднаної територіальної громади Верхньодніпровського району 
Дніпропетровській області

ЗО 000,00 0,00 ЗО 000,00

Усього ЗО 000,00 0,00 ЗО 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники
О диниця

виміру
Д ж ерело інф орм ації Загальний фонд С пеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат 0,00

кількість земель, що потребують інвентаризації тис.га кошторис 1,00 0,00 1,00
продукту 0,00

кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію тис.га кошторис 1,00 0,00 1,00
ефективності 0,00

середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати тис.гри. розрахунок 30,00 0,00 30,00
якості 0,00

відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно 
проі н вентаризу вати

в іде. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Верхньодніпровський міський голова
(підпис)

Г.М Лебідь

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



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)

12.02.2021 № 71/2

0100000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Верхньодніпровська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04052595
(код за ЄДРПОУ)

0110000

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 Програмної класифікації виДатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0117461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевої о бюджету

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(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 9 320 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 320 000,00 гривень та'

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України , Бюджетний кодекс України, Програма розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів

Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022 рр., затверджена рішенням Верхньодніпровської міської ради №  29-3/УІП 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. І (ілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№  з/п Ц іл ь  державної політики

1 Ремонт автомобільних доріг в населених пунктах Верхньодніпровської міської ради

7. Мета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

ь.



І [Забезпечення проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Утримання та розвиток автомобільних доріг га дорожньої інфраструктури 9 320 000,00 0,00 9 320 000,00

УСЬОГО 9 320 000,00 0,00 9 320 000,00

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
Програма розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів 
Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022 рр.

9 320 000,00 0,00 9 320 000,00

Усього 9 320 000,00 0,00 9 320 000,00

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

Площа вулично-дорожньої мережі тис.кв.м Звіт про дорожньо-мостове 
господарство

1 550,00 0,00 1 550,00

продукту 0,00
Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести 

ремонт
тис.кв.м розрахунок 1 550,00 0,00 1 550,00

ефективності 0,00
Середня вартість 1 кв. м ремонту вулично-дорожньої мережі тис.грн. розрахунок 6,00 0,00 6,00

якості 0,00
Підвищення безпеки руху, комфортності перевезення пасажирів та 

безпеки пересівання пішоходів.
відс.

розрахунок
100,00 0,00 100,00

Верхньодніпровський міський голова
*

ПОГОДЖЕНО:

Г.М Лебідь

(ініціали/ініціал, прізвище)



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)

12.02.2021 № 71/2_____________________________

_________ 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)

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. 0117680

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

7680 0490

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування___________________________________

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

0453600000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 100 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 100 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" № 280/97-ВР від 21.05.1997 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 Ц іл ь  державної політики

1
творення належних умов роботи для органів місцевого самоврядування,надання допомоги у процесі їх трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов та сприянню ефективності їх 
роботи в цілому.

7. Мета бюджетної програми
Створення належних умов роботи для органів місцевого самоврядування у Верхньодніпровській об’єднаній територіальній громаді, надання допомоги у процесах їх трансформації та 
адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов та сприянню ефикгивності їх роботи в цілому._____________________________________________________________________________

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

ь.



[ 1 | Проведення заходів з розвитку місцевого самоврядування

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Сплата членських і цільових внесків. 100 000,00 0,00 100 000,00

УСЬОГО 100 000,00 0,00 100 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних прог рам, 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 Ст.91 п.1 п.п.2 100 000,00 0,00 100 000,00

Усього 100 000,00 0,00 100 000,00

1. 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

Сплата членських і цільових внесків. грн. кошторис 100 000,00 0,00 100 000,00
продукту 0,00

Кількість асоціацій та об'єднань, до яких вносяться внески од. Реєстраційні журнали 2,00 0,00 2,00
ефективності 0,00

Середньорічний розмір внесків до однієї організації грн. розрахунок 50 000,00 0,00 50 000,00
якості 0,00

Рівень виконання міською ГГ своїх фінансових зобов'язань стосовно 
сплати членських внесків в Асоціацію міст України та інші асоціації 

та об'єднання
відс.

розрахунок
100,00 0,00 100,00

Верхньодніпровський міський голова
(підпис)

Г'.М Лебідь
(ініціал и/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



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)

12.02.2021 № 71/2

_________0100000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0110000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Верхньодніпровська міська рада__________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04052595
(код за СДРПОУ)

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 Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

з. ________ 0118120________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

____________ 8120____________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

________ 0320__________  Заходи з організації рятування на водах________________
(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 1 733 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 733 400,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, "Заходи Аварійної рятувально-водолазної служби на воді в м.Верхньодніпровську Дніпропетровської області на 2021 -  2025 рр.” 
затверджені рішенням Верхньодніпровської міської ради №  52-3/ІХ від 24.12.2020 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 Ц іл ь  державної політики

1 Забезпечення безпечних умов населення на водних об'єктах.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних обгктах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення безпечних умов відпочинку  населення на водних об'єктах



Іаирями використання бюджетних коштів
гривень

> З/П Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних обсктах 1 722 900,00 0,00 1 722 900,00
2 Забезпечення виконання завдань (проектів) з інформатизації. 10 500,00 0,00 10 500,00

УСЬОГО 1 733 400,00 0,00 1 733 400,00

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

9 3/п
*

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Заходи Аварійної рятувально-водолазної служби на воді в м.Верхньодніпровську 
Дніпропетровської області на 2021 -  2025 рр.”

1 733 400,00 0,00 1 733 400,00

Усього 1 733 400,00 0,00 1 733 400,00

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

кількість рятувальників осіб Штатний розпис 5,00 0,00 5,00
ефективності 0,00

середня вартість утримання одного рятувальника тис.гри. розрахунок 190 644,50 0,00 190 644,50
якості 0,00

забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами відс. розрахушмс 100,00 0,00 100,00

ерхньодніпровськии міський голова
(підпис)

Г.М Лебідь

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю ГОДЖЕНО:



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)

12.02.2021 № 71/2

_______ 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 ЄДРГІОУ)

2. 0110000
Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської га Севастопольської міських рад, районних рал і рад міст обласної о та республіканського 
Автономної Республіки Крим, районної о значення, селищних, 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 475 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 475 000,00 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№ ЗІ-З/УІІІ 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 Ц іл ь  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 ТП В



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 І Іридбання контейнерів для ТИРІ 475 000,00 0,00 475 000,00

УСЬОГО 475 000,00 0,00 475 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п 
*

Найменування місцевої і регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
і Комплексна довгострокова природоохоронна програма

Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022рр.
475 000,00 0,00 475 000,00

Усього 475 000,00 0,00 475 000,00

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 475 000,00 0,00 475 000,00
продукту 0,00

Кількість контейнерів шт. розрахунок 80,00 0,00 80,00
ефективності 0,00

середня вартість 1 одного контейнера грн. розрахунок 5 937,50 0,00 5 937,50
якості 0,00

Питома вага встановлених контейнерів у відношені що потребують 
встановлення

відс. розрахунок\ 100,00 0,00 100,00

Верхньодніпровський міський голова
(підпис)

Г.М Лебідь

(ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Верхньодніпровської міської ради
(Назва-місцевого фінансовогіуоргану)

/ і \ N
Начальник фінансового відділу
і/° іII £!■ го /Е ^  12
т  "

2.2021 _
(Да і а погодження)

М.П.

В. М. Максимова

(ініціали/ініціал, прізвище)



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) 

12.02.2021 № 71/2

_________ 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)

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 тначенни, селищних, сільс

-%

04052595
(код за ЄДРПОУ)

04052595

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

з. ________ 0118340________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

____________ 8340____________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

________ 0540__________  Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів_____
(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 130 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 130 000,00 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/УІІ1 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 Ц іл ь  державної політики

1 Покращення екологічного стану та навколишнього природного середовища

7. Мста бюджетної програми 
Утилізація відходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

і Придбання контейнерів для ТП В



1

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

І 2 3 4 5
і Придбання контейнерів для ТП В 0,00 130 000,00 130 000,00

УСЬОГО 0,00 130 000,00 130 000,00

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 2 0 18-2022рр.

0,00 130 000,00 1 ЗО 000,00

Усього 0,00 130 000,00 130 000,00

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 1 ЗО 000,00 0,00 130 000,00
продукту 0,00

Кількість контейнерів од. розрахунок 16,00 0,00 16,00

ефективності 0,00
середня вартість 1 одного контейнера грн. розрахунок 8 125,00 0,00 8 125,00

якості 0,00
Питома вага встановлених контейнерів у відношені що потребують 

встановлення
відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Г.М Лебідь

(ініціали/ініціал, прізвище)
Верхньодніпровський міський голова

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:


