
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)

№ -^47_______________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.____________0100000____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_______Верхньодніпровська міська рада_______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04052595
(код за ЄДИТОУ)

2. 0110000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Верхньодніпровська міська рада 
(найменування відповідального виконавця)

04052595
(код за ЄДРПОУ)

3. ОН 6030
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_____________ 6030_____________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

________ 0620_________
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

і *11 1 1 . ' і. 1 ' пунктів__________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

0453600000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 9 872 697,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 872 697,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

і
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/VIH 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 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

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

8 359 497,00 0,00 8 359 497,00

2 Забезпечення зовнішнього освітлення вулиць 1 513 200,00 0,00 1 513 200,00
УСЬОГО 9 872 697,00 0,00 9 872 697,00

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 20! 8-2022рр.

9 872 697,00 0,00 9 872 697,00

Усього 9 872 697,00 0,00 9 872 697,00

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1 2 з 4 5 6 7
затрат

Видатки на утримання площі. що підлягає прибиранню, догляду грн. розрахунок 9 872 697,00 0,00 9 872 697,00

продукту
Площа на якій планується здійснити прибирання, догляд. га. Технічний паспорт , 121.00 0,00 121.00

ефективності
Середні витрати на догляд 1 га території. грн. розрахунок 81 592,54 0,00 81 592,54

якості
1 Іитома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає 

догляду та прибиранню.
відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

І І
Верхньодніпровський міський голова ' 1 М Лебідь

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Верхньодніпровської міської ради_________ ____________ ___ __ ___
(ї Іазва м^іст^р/З^адсхі.вого органу) /

I l®fал і лу __________ <<< г_____________

§^f С /
11 c ” їда™ ИіШ | в 5 H '-y

B.M. Максимова
(ініціали/ініціал, прізвище)


