
№
УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Верхньодніпровського міського голови

від “13” вересня 2021 року № //#9
«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, 
від “26” березня 2021 року № 124, 
від “16” квітня 2021 року № 162, 
від “11” травня 2021 року № 204, 
від “09” червня 2021 року № 269, 
від “ЗО” червня 2021 року № 312, 
від “20” липня 2021 року № 367, 
від “28” липня 2021 року № 388, 
від “19” серпня 2021 року № 430

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 сесії Верхньодніпровської 
міської ради № 399-9/ІХ від 09.09.2021 року «Про внесення змін до рішення «Про 
місцевий бюджет Верхньодніпровської міської територіальної громади» № 51-3/ІХ 
від 24.12.2020 року та рішення Виконавчого комітету Верхньодніпровської міської 
ради № 391 від 01.09.2021 року «Про внесення змін до рішення «Про місцевий 
бюджет Верхньодніпровської міської територіальної громади» № 51-3/ІХ від 
24.12.2020 року затвердити паспорт по:

0113160 - Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з



інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 
допомоги в сумі 753,340 тис. грн., в т.ч. загального фонду 753,340 тис. грн. та 
спеціального фонду 0,00 тис. грн.,

0113241 - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту
і соціального забезпечення в сумі 12620,666 тис. грн., в т.ч. загального фонду 
12620,666 тис. грн. та спеціального фонду 0,00 тис. гри.,

0113242 - Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення в сумі 2223,17 тис. грн., в т.ч. загального фонду 2233,17 тис. грн. 
та спеціального фонду 0,0 тис. грн.,

0116013 - Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного
господарства в сумі 551,992 тис. грн., в т.ч. загального фонду 551,992 тис. грн. та 
спеціального фонду 0,00 тис. грн.,

0116030 - Організація благоустрою населених пунктів в сумі 9573,597 тис. 
грн., в т.ч. загального фонду 9573,597 тис. грн. та спеціального фонду 0,0 тис. грн.

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Верхньодніпровський 
міський голова Геннадій ЛЕБІДЬ 

? ь і/

Савочка-Береза 6-05-04



ЗАТВЕРДИТ \
Наказ Мінісі Ла 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)

13.09.2021№ /fgg

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.0100000 Верхньодніпровська міська рада_________________________________________________________________ ________04052595
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. 0110000 Верхньодніпровська міська рада 04052595
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0113160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

0453600000

(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 753 340,00 гривень, у тому числі загального фонду 753 340,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України 
„Про соціальні послуги”, Постанова КМУ від 23.09.2020р № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на 
непрофесійній основі», Угода про співпрацю між Верхньодніпровською міською радою та Управлінням соціального захисту населення Верхньодніпровської районної державної 
адміністрації Дніпропетровської області в сфері надання соціальних послуг від 21.01.2021 року, Рішення Верхньодніпровської міської ради №233-7/ІХ від 27.05.2021р

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення проведення єдиної державної політики спрямованої на реалізацію завдань соціальної сфери та надання соціальних гарантій встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які нездатні до 
самообслуговування і потребують стороньої допомоги (крім осіб які обслуговуються соціальними службами).



№ з/п Завдання

Забезпечення виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги громадян похилого віку, особам з інвалідністю, дітям ч інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і портребують сторонньої 
допомоги  

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам 
похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

706 140,00 0,00 706 140,00

2 Оплата послуг з пересилання поштових переказів 47 200,00 0,00 47 200,00
УСЬОГО 753 340,00 0,00 753 340,00

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

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

1 2 3 4 5
Усього 0,00

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

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 
дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги

грн. кошторис 706 140,00 0,00 706 140,00

Оплата послуг з пересилання поштових переказів грн. кошторис 47 200,00 0,00 47 200,00
продукту

Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації осіб База даних 276,00 0,00 276,00
Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за 

надання соціальних послуг всього, з них: осіб База даних 276,00 0,00 276,00

інваліди І групи осіб База даних 22,00 0,00 22,00
громадяни похилого віку, інваліди II групи, діти з інвалідністю осіб База даних 236,00 0,00 236,00

інваліди III групи осіб База даних 5,00 0,00 5,00
особи з інвалідністю І гр. осіб База даних 2,00 0,00 2,00

громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями осіб База даних 8,00 0,00 8,00
особи невиліковно хворі осіб База даних 3,00 0,00 3,00

ефективності
Середній розмір компенсаційних виплат інвалідам І групи грн. Законодавча база 340,50 0,00 340,50

Середній розмір компенсаційних виплат громадянам похилого віку, 
інвалідам II групи, дітям з інвалідністю

грн. Законодавча база 227,00 0,00 227,00

Середній розмір компенсаційних виплат інвалідам III групи грн. Законодавча база 158,90 0,00 158,90
Середній розмір компенсаційних виплат особам з інвалідністю І гр. грн. Законодавча база 2 189,00 0,00 2 189,00



ПОГОДЖЕНО:

підпис)

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



ЗАТВЕРДЖЕНО
І Іпкпі MininгорсгіЧ^иінсіп України 26 серпня 2014 року № 836
(v редакції накачу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ІЛТВІ РД’ЖІ'ІК)
І’о іііоряджсіииі міського голови
Норхіїїіодіїіііроіісі.ка міськії рада

(ікіймсіїуппніїя головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

І 109,2021№ Ji№.____________________________

ІІАСІІОІ’І 
бюджетної прогрими місцевого бюджету па 2021 рік

1.0100000 Верхньодніпровська міська рада 04052595
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядники коштіїї місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. 0110000 Верхньодніпровська міська рада 04052595
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0113241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення 0453600000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків 
кредитування місцевого бюджету)

та (код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 12 620 666,00 гривень, у тому числі загального фонду 12 620 666,00 гривень та

спеціального фон Ду- 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

і 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



idililH |||,, Hili' luiiiii III

М. 1 II 1 ІіІІірНМІІ llllluipilC 1ІІІІІІІІ ОІОДЖС’ПІИХ КОПІ гін Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5
і Іній1 іііґ'ісіііія впісоїііиііія функцій і завдань, покладених на центр соціального 

обслуговування (падання соціальних послуг)
12 490 666,00 0,00 12 490 666,00

2 Забезпечення виконання завдань (проектів) з інформатизації. 130 000,00 0,00 130 000,00
УСЬОГО 12 620 666,00 0,00 12 620 666,00

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 12 620 666,00 0,00 12 620 666,00

Усього 12 620 666,00 0,00 12 620 666,00

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

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

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

ефективності
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних 

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

якості
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної 

чисельності осіб, які потребують соціальних послуг
відс. / розрахунок 100,00 0,00 100,00

Верхньодніпровський міський голова /
^^•°*****^^ ^Дтїідпис)

ПОГОДЖЕНО: 
ф^н^дци^ст^^р^йь^іїїііпровської міської ради_____________________________________________________________________
^І^в^Йсцевого фпїа^^во^^ргану)

я® ‘-------- і
Начальні к фінаг совдгб'вд&ілу _______________ _________________________

llb sl 8SOP1 Is SP z'”’"' /плине)

1зД№1, /g-уД' < /

Г.М.Лебідь
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



I ATI II І'ДЖІ IKi
I’ll IIHipihlihHIIIIH Mll bhlll (I I (IIIIIBII
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ІІІІІІІМІМІУ Tlllllllll 111 III Illi II II11 І її і llll)|)>ll|IIIIIUI MIUI I III МК'Щ'ІН II о бюджету)

I I IIі!-41'I Nil УВД

ПАСІК >1’4 
бюджетної програми місцсшн о бюджет у пи 2021 рік

1.____________ 0100000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджет}')

Верхньодніпровська міська рада_____________________
(найменування головного розпорядники коштіп міиці'їнно Пніджічу)

04052595
(код лі СД I’ll ОУ)

2. 0110000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджет}')

Верхньодніпровська міська рада
(найменування відповідального виконавця)

04052595
(код :и> ЄДРПОУ)

3. 0113242 3242 1090
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(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 бюджет}')

0453600000
(код бюджет}')

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 223 170,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 223 170,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція 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/VIII 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/VIII 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"

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

№ з/п Ціль державної політики

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

8. Завдання бюджетної програми

№ ч/и Завдання

1 Забезпечити надання ма теріальної 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



І ріІІІГІII.
ІІНІІрі III пінІИІІІІ'І Нін 1=1 і 11111*1 ІіНІІІІІП

Nn і/іі ІІпнрями ІІІІКорпСГІІІІІІЯ бюджетних кошті» Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5

1
Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш вразливим верствам населення 2 203 170,00 0,00 2 203 170,00

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 2 223 170,00 0,00 _______ 2 223 170,00_______

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. 2 203 170,00 0,00 2 203 170,00

Усього 2 223 170,00 0,00 2 223 170,00

ьтативні показники бюджетної

Г.М.Лебідь

№ з/п Показники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Витрати на надання матеріальної допомоги найбільш вразливим 
верствам населення

гри. кошторис 2 203 170,00 0,00 2 203 170,00

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

кількість одержувачів матеріальної допомоги осіб розрахунок 946,00 0,00 946,00
кількість безпритульних, безрідний осіб, які плануються захоронити осіб розрахунок 10,00 0,00 10,00

ефективності
k 1

Середній розмір матеріальної допомоги грн. розрахунок 2 000,00 0,00 2 000,00
Середні затрати на захоронения однієї особи грн. розрахунок 2 000,00 0,00 2 000,00

Верхньодніпровський міський голова
(ініціали/ініціал, прізвище)

ного
Фіна] вської міської ради

цдпис)

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



ілтіїїі’длвЬ
I ІіІІіІГІ МІІІІічЦРгнп фІІІПІІСІІІ VІфіПЇІП 2ft серпня 2014 року М* 836
(у ршіиіиііі шпицу Mliilcii’pciiin фіііііпсіи УкрПЇІІІІ під 29 грудня 2018 року № 1209)

ІА І НІ РДЖІ .ІК )
І'п lllli|HIH>hi НІНІ МІСЬКОЇ О I OJIOIIII

|Ь |і ||||<ІН|||||||НІ|Н і.мі МІСІ.ІОІ ріІДІІ

(ІІІІІІМіЧіуіІІІІНІЯ ІОІІОІІІІОІ о ро'іііорядника кошті її міоцспого бюджету)

І І 0і) ,41,'І № 989

ПЛ< ІЮІ'Г 
бюджс і пої прін рими місцевої о бюджеіу ні) 2021 рік

1. 0100000 ВС|)ХІІІ>ОДІІІІІ|)<>НСІ.К'ІІ міськії ради 04052595
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(ІІІІІІМІШУІНІІІІПІ 1ПІН НІНІ IIII ріНІІІірЯДІІІІІИІ ІНШІ 1 III МІІ'Ш’ІНМ О бЮДЖО'іу) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 Верхньодніпровська міськії рада 04052595
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(ііпіімоііуїшіііія нідііовідолі.иого виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0116013
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

6013

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0620

(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 551 992,00 гривень, у тому числі загального фонду 551 992,00 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/VIII
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 Безперебійна робота об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства

7. Мета бюджетної програми
’{абеїпечеііпя належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

8, Завдання бюджетної програми

.№ і/н Завдання

Г к н ■ 111 < ■1 и-1111 я 1111 да 111 ні під гримкії підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства

9, Напрями цикорнегііііпя бюджетних копі ї ін



1 ІІІІІ|ІІ|МІІ ІІІІіиіріН 1 ІНШІЇ ОЮДЖГГІІІІХ КОНІ 1 ill Загальний фонд 1 'нецінні.null фонд Усього

1 2 3 4 5
1 lune іііг'к'іііін дінльпоеті ііодоііроііідіїо-каїїалізаційного господарства 551 992,00 0,00 551 992.00

УСЬОГО 5S1 992,00 0,00 551 992,00

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.,

551 992,00 0,00 551 992,00

Усього 551 992,00 0,00 551 992,00

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

кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, 
які потребують підтримки

од. Реєстраційні журнали 2,00 0,00 2,00

продукту
кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, 

яким планується надання підтримки
од. розрахунок 2,00 0,00 2,00

ефективності
середня сума підтримки одному збитковому підприємству тис.грн. розрахунок 757,40 0,00 757,40

якості
питома вага підприємств водопровідно-каналізаційного 

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

відс.
розрахунок

100,00 0,00 100,00

’

Верхньодніпровський міський голова It

(підпис) 

ПОГОДЖЕНО:
Дйііаііед _̂_________________________________________________________________________ ________________

(1 Іа>ва місцевого;фінансового органу)

• _ _ УЦаладьникфінансового відділу ___________________ /у______________________________
Il a !^/ ГГТдІ (під^

ізІстрЕІІ іпЧ! ( /
ІІ* S (Дата погодження) і "° 11 \ /

Г.М.Лебідь
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



ЗАТШ.РД'Я|^к
І him Mliiin^^nn фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції накачу Міністерства фінансів України під 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗА І НІ РДЖІ.ІІО
РО'ІІІОрЯДЖСІІІІЯ міського голови

Верхньодніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.09,2021№ tffiS

3.____________ 0116030____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

1. 0100000

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Верхньодніпровська міська рада 04052595
(код Програмної класифікації видатків та 

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

2. 0110000 Верхньодніпровська міська рада 04052595
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

6030 0620
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів_____________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

0453600000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 9 573 597,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 573 597,00 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/VIII 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____

9. Напрями використання бюджетних коні гін

№ з/п Завдання

1 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення ного екологічних умов
2 Забезпечення зовнішнього освіт лені їм вулиць



•I.......HI

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Vi i.oi н

1 2 3 4 5

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

8 060 397,00 0,00 « 060 397,00

2 Забезпечення зовнішнього освітлення вулиць 1 513 200,00 0,00 1 513 200,00
УСЬОГО 9 573 597,00 0,00 9 573 597,00

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.

9 573 597,00 0,00 9 573 597,00

Усього 9 573 597.00 0,00 9 573 597,00

і показники бюджетної

№ з/п Показники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Видатки на утримання площі, що підлягає прибиранню, догляду грн. розрахунок 9 573 597,00 0,00 9 573 597,00

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 79 120,00 0,00 79 120,00

ЯКОСТІ
Питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає 

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

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

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


