
ІЛГШ-І’ЛЖІ-ІЮ 
Наказ Мине іерстка 
фінансів України
26 08.2014 № *.«.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Верхньодніпровська міська рада

(найменування ииюнного розпорядника к о н тв  місцевого бюджету)

наказ
Верхньодніпровська міська рада

(найменування місцевого фінансового органу)
Розпорядження міського голови №  / т уувід 07.11.2018 року

1

2.

З

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

0100000 Верхньодніпровська міська рада

(КПКВК МБ) 

0110000 Верхньодніпровська міська рада
(найменування головного розпорядника)

(КПКВК МБ) 

0110150 0111

(найменування відповідального виконавця)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 
ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 12138,59254 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 11943,00711 тис.гривень та спеціального фонду- 195,58543 тис. 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 самоврядування” №2493-111 від 07.06.2001 року, Закон України "Про статус 
депутатів місцевих рад" №93-ІУ від 11.07.2002 року, Програма розвитку місцевого самоврядування в м.Верхньодніпровську на 2015-2020 роки,затверджена рішенням Верхньодніпровської міської ради № 813-41/УІ 
від 05.02.2015 року

6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верхньодніпровської міської ради
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)

N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

і 0110150
Завдання 1:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 11943.01 195,59 12138,59

Усього 11943,01 19539 1213839

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5
Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N  з/п К П К В К Н азва п оказн ика О ди ни ця Д ж е р ел о  інф орм ац ії Зн ач енн я  п оказн ика

1 2 3 4 5 6
0110150 Заклання 1:

Затрат-
кількість штатних одиниць.всього од. Штатний розпис 53,50

Продукту
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од Реєстраційні журнали 2136.00



(тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту Пояснення, що характеризують 

джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 ІЗ
Усього 0,00 0,00 0,00

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється лльки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
’ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Міський голова

ПОГОДЖЕНО

Міський голова

Калініченко Л.В.

Калініченко Л.В

(ініціали і іірїівише)

(ініціали і припише)



/
г

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Верхньодніпровська міська рада

ЗЛТНІ-НДЖІ-НО 
І Іакаї Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 №836

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Верхньодніпровська міська рада

(найменування місцевого фінансового органу)
Розпорядження міського голови № / 7 ^ в ід 07.11.2018 року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 0100000 Верхньодніпровська міська рада

2.

(КПКВК МБ) 

0110000 Верхньодніпровська міська рада
(найменування головного розпорядника)

3

(КПКВК МБ) 

0111010 0910

(найменування відповідального виконавця) 
Надання дошкільної освіти

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 20636,84039 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 19449,23 тис.гривень та спеціального фонду- 1187,61039 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 
місцевиїх бьджетів у галузі «Освіта», Довгострокової програми розвитку освіти Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 2022рр., затверджена рішенням Верхньодніпровської міської ради № 23-3/УІІІ 
від 15.12.2017 року .___________________________ ______________________________________________________________________________________ _
6. Мета бюджетної програми Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами___________________________
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

і 2 3 4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)

N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 3 4 5 6 7

1 0111010
Завдання 1:

Забезпечити створення належних умов для надання на належному 
рівні дошкільної освіти та виховання дітей

19449,23 1187,61 20636,84

Усього І 9449,23 1187,61 20636,84

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5
Усього 0,00



1

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п к п к в к Назва показника
Одиниця

виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

о т о ю
Завдання 1:

Забезпечити створення належних умов для надання на належному 
рівні дошкільної освіти та виховання дітей

Затрат
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу од. Штатний розпис 67,30

середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу од. Штатний розпис 10,00

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. Штатний розпис 17,00

середньорічне число штатних одиниць робітників од. Штатний розпис 86,65

кількість дошкільних навчальних закладів од. Мережа установи 6,00

кількість груп од. Мережа установи 28,00
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. Штатний розпис 180,95

Продукту
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб Табель відвідування дітей 649,00

кількість дітей від 0 до 6 років осіб Статестична звітність,електронна черга,табель 
відвідування дітей

798,00

Ефективності
діто-дні відвідування діто/днів Кошторис, розрахунок 94882,00

витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі грн. Кошторис, розрахунок 31797,91

Я кості
кількість днів відвідування днів розрахунок 146,00

відсоток охоплення дітей дошкільною освітою ВІДС 81,30

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
І січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту' Пояснення, що характеризують 

джерела фінансування
загальний фонд

спеціальний
фонд

разом загальний фонд спеціальний фонд разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Усього 0,00 0,00 0,00

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм^
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова 

ПОГОДЖЕНО:

Калініченко Л В
(ініціали і прізвище)

Калініченко Л.В.Міський голова
(ініціали і прізвище)



( (
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ /  розпорядчий документ

ЗЛТВІТДЖКІЮ 
І Іакач Міністер<гіиа 
фінансів України 
26 08.2014 № 8 3 6

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Верхньодніпровська міська рада

(найменування місцевого фінансового органу)
Розпорядження міського голови № 140 від 07.11.2018 року

І 0100000 Верхньодніпровська міська рада
бю джетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

2. 0110000 Верхньодніпровська міська рада
(найменування головного розпорядника)

3 0113240
(найменування відповідального виконавця) 

Інші заклади та заходи

(КПКВК МБ) (КФ КВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. О бсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

5. Підстави для виконання бю джетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Проведення заходів по наданню допомоги 
рішенням Верхньодніпровської м іської ради №  34-3/УІІІ від 15.12.2017 року ._________________

6. М ета бю джетної програми Забезпечення надання матеріальної.' допомоги ветеранам війни та  праці для захисту інтересів інвалідів за  ветеранів, надання допомоги окремим категоріям громадян, які цього потребують.

865,8 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 8 6 М  тис.гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

незахищеним малозабезпеченим верствам населення Верхньодніпровської м іської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022рр„ затверджена

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бю джетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1
2

0113242
3

1090
4 ----------

------------------------------ --------------------------------------------------------------------------- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма /  завдання бю джетної програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7
0113242 1090

Підпрограма 1:
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення
865,80 0,00 865,80

і 0113242
Завдання 1:

Забезпечити надання матеріальної допомоги найбільш вразливим 
верствам населення 865,80 0,00 865,80

Усього 865,80 0,00 865,80

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бю джетної програми

(тис.грн )

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом

! 2 3 4 5Усього
0,00



10. Результативні показники Оіоджсііюі програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КІІІСІІК Назва показника
Одиниця

виміру
Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

(III3242
Підпрограма 1:

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Завдання 1:
Забезпечити надання матеріальної допомоги найбільш вразливим 

верствам населення

Затрат
Витрати на надання матеріальної допомоги найбільш вразливим верствам 

населення
тис.грн. Проведення заходів по наданню допомоги незахищеним малозабезпеченим 

верствам населення Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної 
громади на 20І8-2022рр., затверджена рішенням Верхньодніпровської міської ради 

№ 34-3/УШ від 15.12.2017 року .
865,80

кількість одержувачів матеріальної допомоги од. 800,00

Ефективності
Середній розмір матеріальної допомоги грн. 1000,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кін 
інвестиційного пр

ія реалізації 
зекту3 Пояснення, що 

характеризують джерела 
фінансування

загальний фонд
спеціальний

фонд
разом загальний фонд спеціальний фонд разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Усього 0,00 0,00 0,00

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 1! заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова 

ПОГОДЖЕНО:

Калініченко Л.В
(ініціали і прізвище)

Калініченко Л.В.Міський голова
(ініціали і прізвище)



с (
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Верхньодніпровська міська рада

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 ЛЬКЗб

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Верхньодніпровська міська рада

(найменування місцевого фінансового органу)
Розпорядження міського голови №140 від 07.11.2018 року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 0100000 Верхньодніпровська міська рада

2.

(КПКВК МБ) 

0110000 Верхньодніпровська міська рада
(найменування головного розпорядника)

3

(КПКВК МБ) 

0114080

(найменування відповідального виконавця)
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

(КПКВК МБ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

(КФКВК)'

356 тис. гривень,у тому числі загального фонду-

(найменування бюджетної програми)

351 тис.гривень та спеціального фонду- 5 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Довгострокова цільова комплексна програма розвитку культури, фізичної культури та спорту Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 
2022рр., затверджена рішенням Верхньодніпровської міської ради № 24-3/УНІ від 15.12.2017 року _____________________________ _____________________________________ _______________________________________________
6. Мета бюджетної програми Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів_____________________ ___________________________________________________________________ ____________________________________________________
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

і 2 3 4

1 0114082 829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)

N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

0114082 829
Підпрограма 1:

Інші заходи в галузі культури і мистецтва
351,00 5,00 356,00

1 0114082

Завдання 1:
Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів 

громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного 
потенціалу

351,00 5,00 356,00

Усього 351,00 5,00 356,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн.)



Назва регіональної цільової програми та підпрограми к п к в к ^ загальний фонд спеціальний фонд ^ разом

і 2 3 4 5

Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п к п к в к Назва показника
Одиниця

виміру
Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

0114082 Підпрограма 1:
Інші заходи в галузі «сультури і мистецтва

Завдання 1:
Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, 

їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

Затрат
видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів тие.грн Кошторис 351,00

Продукту
кількість заходів - усього од План заходів 6,00

Ефективності
середні витрати на проведення одного заходу у тому числі середні витрати на один 

конкурс
грн. Розрахунок

58,50

середня кількість слухачів на одному концерті од Розрахунок 620,00

Якості
динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до 

фактичного показника попереднього періоду
відс Розрахунок

200,00

динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді 
відповідно до попереднього періоду

відс Розрахунок
189,20

. . . . . .  2
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тие.грн.)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації
3інвестиційного проекту Пояснення, що характеризують 

джерела фінансування
загальний фонд

спеціальний
фонд разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 із
Усього 0,00 0,00 0,00

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів 0 
* Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова 

ПОГОДЖЕНО:

Калініченко Л. В.
(ініціали і п р і івищ с)

Калініченко Л В.Міський голова
(підштс] (ініціали і прізвище)



с г

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Верхньодніпровська міська рада

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 №836

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Верхньодніпровська міська рада

(найменування місцевого фінансового органу)
Розпорядження міського голови №140 від 07.11.2018 року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 0100000 Верхньодніпровська міська рада

2.

(КПКВК МБ) 

0110000 Верхньодніпровська міська рада
(найменування головного розпорядника)

3

(КПКВК МБ) 

0116010

(найменування відповідального виконавця)
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1276,5 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 652 тис.гривень та спеціального фонду- 624,5 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-\ і 9 зі змінами);Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р № 805 « Про затвердження 
основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р№ 1194);
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р « Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»; Наказ Міністерства фінансів України 
від26.08.2014р.№ 836 « Про деякі питання запровадження програмно-цільвого методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 0.09.2016 р. № 860 (на заміну наказу 
МФУ) від 09.07.2010р. № 679;Довгострокова комплексна програма реформування, реконструкції та утримання житлового фонду
Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022рр., затверджена рішенням Верхньодніпровської міської ради № 25-3/УІІІ від 15.12.2017 року .___________

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій та надання підтримки водопровідно-каналізаційному
6. Мета бюджетної програми " ' ' '  ■

господарству________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КП КВК КФ КВ К Назва підпрограми

1 2 3 4
1 011601! 620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
2 0116013 620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)



N з/п к п к в к К Ф К В К
Підпрограма / завданню .Лоджетної 

програми
загальний фонд

5

)
спеціальний фонд 

6

разом

7
1 2

0116011

3

620

4
Підпрограма 1:

Експлуатація та технічне обслуговування 552,00 86,00 638,00

1 0116011

Завдання 1:
Проведення поточного та капітального 

пемонту житлового Фонду

352,00 86,00 438,00

2 0116011

Завдання 2:
Проведення робіт по відновленню 

асфальтового покриття прибудинкових 
територій та внутрішньоквартальних проїздів

200,00 0,00 200,00

0116013 620
Підпрограма 2:

Забезпечення діяльності водопровідно- 
каналізаційного господарства

100,00 538,50 638,50

1 0116013

Завдання 1:
Забезпечення надання підтримки 

підприємствам водопровідно-каналізаційного 
госполапства _ 

Усього

100,00

652,00

538.50

624.50

638.50

1276.50

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми

к п к в к загальний фонд спеціальний фонд разом

і
Усього

2 3 4 5
0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника
Одиниця

виміру
Джерело інформації

5

Значення показника 

6
1 2

0116011

3
Підпрограма 1:

Експлуатація та технічне обслуговування

Завдання 1:
Проведення робіт по відновленню 

асфальтового покриття прибудинкових 
територій та внутрішньоквартальних 

п поїздів

Видатки на утримання 
загальна площа асфальтового покриття 

прибудинкових територій, 
внутрішньоквартальних проїздів та вимощення

тис.грн. 
кв. м.

Кошторис
розрахунок

200,00

142596,00



площа асфальтового покриття прибуд* А,их 
територій та внутрішньоквартальних прогудів, 

що потребує відновлення

КВ. м. розрахунок )
106947,00

11 родукту
площа асфальтового покриття прибудинкових 
територій та внутрішньоквартальних проїздів, 

що планується відновити

кв. м. розрахунок

435,00

Ефективності
середні витрати на відновлення 1 кв. м 
асфальтового покриття прибудинкової 

території та внутрішньоквартальних проїздів

тис.грн. розрахунок

460,00

Я кості
питома вага площі асфальтового покриття 

прибудинкових територій та 
внутрішньоквартальних проїздів, що 

планується відновити, до площі асфальтового 
покриття прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів, що потребує

відс. розрахунок

0,40

Завдання 2:
Проведення поточного та капітального 

ремонту житлового фонду
Затрат

Витрати на проведення поточного ремонту 
житлового фонду

тис.грн. Кошторис 352,00

Витрати на проведення капітального 
ремонтужитлового фонду

тис.грн. Кошторис 86,00

Продукту
Кількість поточних ремонтів житлового 

фонду, що планується провести
од. розрахунок 3,00

Кількість капітальних ремонтів житлового 
фонду, що плануєгься провести

од. Розрахунок 5,00

Ефективності
Середня вартість поточного ремонту 

житлового фонду
тис.грн. розрахунок 117,33

Середня вартість капітального ремонту 
житлового фонду

тис.грн. Кошторис 17,20

Я кості
Питома вага кількості поточних ремонтів 

житлового фонду до кількості що потребує 
пооведення поточного ремонту

відс. розрахунок
100,00

Питома вага кількості капітальних ремонтів 
житлового фонду до кількості що потребує 

проведення капітального ремонту

відс. Розрахунок

100,00

0116013
Підпрограма 2:

Забезпечення діяльності водопровідно- 
каналізаційного господарства

Завдання 1:
Забезпечення надання підтримки 

підприємствам водопровідно- 
каналізаційного господарства

Затрат



Видатки на утримання / тис.грн. кошторис \  638,50
Кількість підприємств водопровідно- 

каналізаційного господарства, які потребують 
підтримки

од мережа установи )  ............. ...........
1,00

Продукту
Кількість підприємств водопровідно- 

каналізаційного господарства, яким планується 
надання підтримки

од. мережа установи
1,00

Я кості
Ппитома вага підприємств водопровідно- 

каналізаційного господарства, яким планується 
надання підтримки), до кількості підприємств, 

які її потоебують

в і де. розрахунок

100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту3 Пояснення, що 

характеризують джерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13
Усього 0,00 0,00 0,00

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 
Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацшеІцт^стиіщЗних проектів (програм). 
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками. / /  /  /

Міський голова

ПОГОДЖЕНО

Міський голова

Капініченко Л.В.

(ініціали і прізвище)

Капініченко Л.В.
(лідпщ (ініціали і прізвище)
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Верхньодніпровська міська рада

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 №836

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Верхньодніпровська міська рада

(найменування місцевого фінансового органу)
Розпорядження міського голови №140 від 07.11.2018 року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 0100000
Верхньодніпровська міська рада

2.

(КПКВК МБ) 

0110000 Верхньодніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника)

3

(КПКВК МБ) 

0116030 0620

(найменування відповідального виконавця) 
Організація благоустрою населених пунктів

(КПКВК МБ) (КФКВК)' (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 8108,11 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 7518,11 тис.гривень та спеціального фонду-

5. Підстави для виконання бюджетної програми „ „ „ „ „ „ „ „  „„ , АО ,,
Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456-vi 9 зі змінами); Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р «Про схвалення 
Концепції реформування місцевих бюджетів»; Рішення сесії міської ради ’’Про міський бюджет „а 2018 рік” №18-3/УШ від 15.12.2017 року; Довгострокова програма благоустрою 
населених пунктів Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 2022рр., затверджена рішенням Верхньодніпровсько, м.сько. ради № 27-3/VIII вщ 15.12.2017

року.___________________________________ _______________________ ___________________________________ _— ----------------------------------------------- ---------------------------------------
6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста-------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)

N з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми
загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7



1 0116030
Завдання 1 \

Забезпечення благоустр^ ./кладовищ
56,73 0,00 ) 56,73

2 0116030
Завдання 2:

Забезпечення облаштування та утримання 
окремої території (парку, скверу тощо)

0,00 590,00 590,00

3 0116030

Завдання 3:
Забезпечення утримання в належному 
технічному стані об'єктів дорожнього 

господарства

3775,00 0,00 3775,00

4 0116030

Завдання 4:
Збереження та утримання на належному рівні 

зеленої зони населеного пункту та поліпшення 
його екологічних УМОВ

3641,07 0,00 3641,07

5 0116030

Завдання 5:
Утримання в належному стані земель водного 

фонду (пляжів, зон відпочинку тощо )
45,31 0,00 45,31

Усього 7518,11 590,00 8108,11

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми

к п к в к загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 3 4 5

Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника
Одиниця

виміру
Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

0116030
Завдання 1:

Забезпечення облаштування та утримання 
окремої території (парку, скверу тощо)

Затрат
Витрати на обладнання тис.грн. Кошторис 590,00

Видатки на проектно-вишукувальні роботи тис.грн. Розрахунок 0,00

Продукту
Кількість об'єктів , що планується встановити од. Розрахунок 12,00

Кількість рекреаційних зон, на яких планується 
проектно-вишукувальні роботи

шт. Розрахунок 0,00

Ефективності
Середні затрати на 1 об’єкт тис.грн. Розрахунок 65,66

Середні затрати на рекреаційну зону тис.грн. Розрахунок 0,00

Я кості
Питома вага встановлених майданчиків до тих, 

що потребували встановлення
в іде. Розрахунок 100,00

Питома вага зон відпочинку по,яких 
проводятьсяпппідготовчі роботи, до тих що 

потребують відновлення

відс. Розрахунок
100,00



Завдання 2: \ 
Збереження га утримання на належному 
рівні зеленої зони населеного пункту та

Затрат
Площа території об'єктів зеленого 

господарства, яка підлягає санітарному 
прибиранню (догляде)

г а .

Продукту
Т ериторія об єктів зеленого господарства, на 

якій планується санітарне прибирання
га.

Ефективності
Середні витрати на висадження 1 тис. од. 

квіткової розсади
тис.грн.

Середні витрати на санітарне прибирання 
(догляд) 1 га території об'єктів зеленого 

господарства

тис.гри.

Якості
Питома вага відновлених зелених насаджень у 

загальній кількості зелених насаджень, що 
потребують оновлення

відс.

Завдання 3:
Утримання в належному стані земель 

водного фонду (пляжів, зон відпочинку 
т ощ о)
Затрат

Площа земель водного фонду, які потребують 
благоустрою

г а .

Продукту
Площа земель водного фонду, на якій г а .

Ефективності
Середні витрати на утримання 1 гаплоїді тис.грн.

Якості
Питома вага площі земель водного фонду, на 

яких буде здійснений благоустрій, у загальній 
площі земель водного фонду, які потребують 

благоустрою

відс.

Кількість отриманих санітарних паспортів
Завдання 4:

Забезпечення благоустрою кладовищ
Затрат

Загальна площа кладовищ, що потребує 
благоустрою

г а .

Продукту
Площа кладовищ, благоустрій яких планується 

здійснювати
г а .

Ефективності
Середньорічні витрати на благоустрій 1 га 

кладовища
тис.грн

Якості
Питома вага площі кладовищ, благоустрій 
яких планується здійснювати, у загальній 

площі кладовищ

відс.



)

Розрахунок
277,00

Розрахунок
12,00

Розрахунок
4,00

Розрахунок
277,14

Розрахунок
59,00

Паспорт пляжу
0,40

Розрахунок
0.40

Розрахунок
113,27

Розрахунок

100,00

Протокол дослідження води 1,00 ^

Технічний паспорт кладовища
7,80

Технічний паспорт кладовища
7,80

Розрахунок
7,27

Розрахунок
100,00



Завдання 5: *
Забезпечення утримання в належному 
технічному стані об сктів дорожнього 

________господарства_____ _____:—
Затрат

Видатки на утримання 
Продукту

Площа та протяжність об'єктів дорожнього 
господарства (в розрізі їх видів), яку 

планується утримувати в належному стані

Ефективності
Середня вартість утримання об'єктів 

дорожнього господарства (в розрізі їх видів)

Якості
Динаміка кількості випадків дорожньо- 

транспортних пригод із визначенням причини 
’ неналежний стан дороги_______

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

тис.грн.

тис.грн.

В! ДС.

Розрахунок

Акт приймання-передачі об єктів 
міського благоустрю від ВО 

"Житлово - комунального 
_________ господарства"__________

Розрахунок

Розрахунок

3775,00

742,80

18,60

0,00

(тис.грн.)

Код Н айменування джерел надходжень

Усього

кгпсвк

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

0,00

План видатків звітного періоду

загальним
ф онд

спеціальний
фонд

разом

0,00

Прогноз видатків до кінця реалізації
зінвестиційного проекту

загальний
фонд

10

спеціальний
фонд

II

разом

12
0,00

Пояснення, що 
характеризують джерела 

фінансування

13



( (
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ /  розпорядчий документ
Верхньодніпровська міська рада

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерство 
фінансів України 
26.08.2014 №836

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Верхньодніпровська міська рада

(найменування місцевого фінансового органу)
Розпорядження міського голови №140 від 07 .11.2018 року

ПАСПОРТ
бю джетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 0100000 Верхньодніпровська міська рада

2.
(КПКВК МБ) 

0110000 Верхньодніпровська міська рада
(найменування головного розпорядника)

3
(КПКВК МБ) 

0117130 0421
(найменування відповідального виконавця) 

Здійснення заходів із землеустрою
(КПКВК МБ) (КФ КВК )1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 92,235 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 74.535 тис.гривень та спеціального фонду- 17.7 тис. 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 
Дніпропетровській області на 2018- 2022 роки, затверджена рішенням Верхньодніпровської міської ради №  28-3/УН__________________________________________________________________________________________________
6. Мета бюджетної програми Забезпечення сталого розвитку земельного господарства
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

і 2 3 4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)

N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма /  завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

'
0117130

Завдання 1:
Проведення інвентаризації земель, топографічна зйомка об’єктів 

благоустрою та розробка проектів землеустрою
74,54 17,70 92,24

Усього 74,54 17,70 92,24

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5
Усього 0,00



10. Результативні показники бюджетної проірами у розрізі підпрограм і завдань

N з/п к п к в к Назва показника
Одиниця

виміру
Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

0117130

Завдання 1:
Проведення інвентаризації земель, топографічна зйомка об"сктів 

благоустрою та розробка проектів землеустрою

Затрат
Видатки на проведення інвентаризації земель, топографічних зйомок об'єктів 

благоустрою та розробку проектів землеустрою
тис.грн. Кошторис

92,24

Продукту
Кількість об'єктів, на яких планується провести інвентаризацію 

земель,топографічні зйомки об’єктів  благоустрою та розробити проекти 
землеустрою

од. Розрахунок

8,00

Ефективності
Середні витрати на проведення інвентаризації земель, топографічних зйомок 

об 'єктів благоустрою та розробку проектів землеустрою
тис.грн. Розрахунок

11,53

Якості
Питома вага об’єктів, на яких проведено роботи до тих, шо потрібно провести. відс. 100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту3 Пояснення, що 

характеризують джерела 
фінансування

загальний фонд
спеціальний

фонд
разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 и 12 із

Усього 0,00 0,00 0,00

' Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатив/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (протру

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками. '

Міський голова 

ПОГОДЖЕНО:

Калініченко Л.В.
(ініціали і прізвище)

Калініченко Л.В.
Міський голова

(ініціали і прізвище)



) }
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

(найменування місцевого фінансового органу) 
Розпорядження голови міської ради від 07.11.2018р. № 140

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 0600000 Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

2.

(КПКВК МБ) 

0610000 Орган з питань освіти і науки
(найменування головного розпорядника)

3

(КПКВК МБ) 

0610160 0111

(найменування відповідального виконавця)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних 
територіальних громадах

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 831.000 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 831,000 тис.гривень та спеціального фонду- 0.000 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-УТ/9 зі змінами; Наказ МФУ від 02.08.2010р. № 805"Про затвердження основних підходів до впровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; Розпорядження КМУ від 23.05.2007р. № 308-Р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів"; Закон України 
"Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. № 280/97-ВР; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001р. № 2493-3;Програма розвитку місцевого 
самоврядування в м.Верхньодніпровську на 2015-2020 роки, затверджена рішенням Верхньодніпровської міської ради від 05.02.2015р. № 813-41/УІ.

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері____________
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн)

N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0610160
Завдання 1:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 831,00 0,00 831,00

Усього 831,00 0,00 831,00



9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми

к п к в к загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 3 4 5

Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п к п к в к Назва показника Одиниця
виміру

Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

0610160
Завдання 1:

Забезпечення виконання наданих законодавством 
повноважень

1 затрат
кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 21,00

2 продукту
кількість отриманих лйстів, звернень, заяв, скарг од. Реєстраційні журнали 1000,00

3 ефективності
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 

працівника
од. Реєстраційні журнали 48,00

витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. Кошторис, штатний розпис 39,57

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень кпквк

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації
. 3інвестиційного проекту

Пояснення, ЩО 
характеризують джерела 

фінансуваннязагальний
фонд

спеціальний фонд разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 із
Усього 0,00 0,00 0,00

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

С.В.Сєргєєва
(ініціали і прізвище)

Н.С.Касян
(ініціали і прізвище)

Л.В.КалініченкоМіський голова
(ініціали і прізвище)


