
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 05 грудня № 161/3
«Про внесення змін до розпорядження про затвердження паспортів 

бюджетних програм на 2019 рік по міській раді»,

Керуючись Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2018 рік», концепцією реформування місцевих бюджетів, затвердженої 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. №308-р (зі змінами від 
21.07.2010 р. №1467-р), наказом Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. №805 
«Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами від 02.12.2014 р. №1194), наказом 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами від 30.09.2016 р. №860), 
наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами, 
внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 29.12.2017 № 1181), наказом 
Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. №608 «Про затвердження Методичних 
рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 
12.01.2012 р. №13) 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 Виконавчого комітету Верхньодніпровської 
міської ради від 04.12.2019 року № 276 «Про внесення змін до рішення про міський 
бюджет на 2019 рік» затвердити паспорти по:

0110150 -  Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності міської ради в сумі 10386,265 тис. грн., в т.ч. загального фонду 
10386,265 тис. грн. та спеціального фонду 0,00 тис. грн.,

0116030 - Організація благоустрою населених пунктів в сумі 7033,782 тис. грн., в 
т.ч. загального фонду 6412,602 тис. грн. та спеціального фонду 621,18 тис. грн.,

0117330 - Будівництво інших об'єктів комунальної власності в сумі 351,26 тис. 
грн., в т.ч. загального фонду 0,00 тис. грн. та спеціального фонду 351,26 тис. грн.

0610160 -  Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах в сумі 3276,14 тис. грн., в т.ч. 
загального фонду 3266,74 тис. грн. та спеціального фонду 9,4 тис. грн.,

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Верхньодніпровський 
міський голова

Ф

Л.Калініченко

#



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Верхньодніпровська міська рада____________________________________
Розпорядження міського голови

від 05.12.2019 року №161/3

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

*
1. 0100000 Апарат (секретаріат) місцевої ради *

2.

(код)

0110000 Верхньодніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника)

3.

(код)

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

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджегних асигнувань 10 386 265,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 386 265,00 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 самоврядування" №2493-111 від 07.06.2001 року, Закон України "Про статус депутатів місцевих рад" №93-ІУ від 11.07.2002 року,Закон України "Про Національну програму 
інформатизації" від 04.02.1998 року № 74/98-ВР, Програма розвитку місцевого самоврядування в м.Верхньодніпровську на 2015-2020 роки,затверджена рішенням Верхньодніпровської 
міської ради № 813-41/VI від 05.02.2015 року____________________________________________________________________________________________________________________________________

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

№  з/п Ціль державної політики
1 Орган ізац ія  ефективної інформвційно-аналітичної та матеріально-технічної діяльності Верхньодніпровсько ї м іської ради.

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

8. Завдання бюджетної програми

№  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. 10 314 265,00 0,00 10 314 265,00
2 Забезпечення виконання завдань (проектів) з інформатизації. 72 000,00 0,00 72 000,00

УСЬОГО 10 386 265,00 0,00 10 386 265,00

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 Ст.91 п.1 п.п.2 10 386 265,00 0,00 10 386 265,00

Усього 10 386 265,00 0,00 10 386 265,00

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 0,0»

1 кількість штатних оди ниць,всього од. Штатний розпис 42,50 0,00 42,50
Продукту 0,00

1 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. Реєстраційні журнали 3 709,00 0,00 3 709,00

2 кількість прийнятих нормативно-правових актів од. Журнали обліку рішень, 
розпоряджень

650,00 0,00 650,00

Ефективності 0,00

1 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 
працівника

од. Реєстраційні журнали 87,00 0,00 87,00

2 кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 
працівника

од. Журнали обліку рішень, 
розпоряджень

17,00 0,00 17,00

3 витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. /жбшторис, штатний розпис 244,38 0,00 244,38

Міський голова

пого,
Вер

Калініченко Л В
(ініціали/ініціал, прізвище)

Калініченко Л В.
(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 
Наказ / розпорядчий документ 
Верхньодніпровська міська рада 
Розпорядження міського голови

від 05.12.2019 року № 161/3

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 . 0100000 Апарат (секретаріат) місцевої ради

2.

(код)

0110000 Верхньодніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника)

3.

(код) • 

0116030 0620

(найменування відповідального виконавця) 

Організація благоустрою населених пунктів

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних мризначень/бюджетних асигнувань 7 033 782,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 412 602,00 гривень та

спеціального фонду- 621 180,00 гривень.

5. І Іідстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456-уі 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 на 2018 рік" №18-3/УІІ1 від 15.12.2017 року; Довгострокова програма благоустрою 
населених пунктів Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022рр., затверджена рішенням Верхньодніпровської міської ради № 27-3/УІІІ від 15.12.2017 
року. ______________ __________________________________________________________________________________________

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

№  з/п 1 (іль державної політики

1 Покращення благоустрою на території Верхньодніпровської міської ради

7. Мета бюджет ної програми 
Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п З а в д ан н я

1 ‘Збереження та утримання на надежному рівні зеленої чопи населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
*) іабечпечення благоустрою  кладовищ



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Н апрям и використанн я бю д ж етн и х  кош тів Загальни й  ф онд С п ец іальний  ф онд У сього

1 2 3 4 5
1 Утримання зеленої зони населеного пункту та поліпшення екологічних умов 6 350 202,00 621 180,00 6 971 382,00
2 Благоустрій кладовищ 62 400,00 0,00 62 400,00

УСЬОГО 6 412 602,00 621 180,00 7 033 782,00
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.

6 412 602,00 621 180,00 7 033 782,00

Усього 6 412 602,00 621 180,00 7 033 782,00
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 41,00

Видатки на утримання тис.грн. Розрахунок 6 412 602,00 621 180,00 7 033 782,00
Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає 

санітарному прибиранню (догляду)
га Розрахунок 277,00 0,00 277,00

Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою га Технічний паспорт кладовища 7,80 0,00 7,80
Продукту 0,00

Територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується 
санітарне прибирання (догляд).

га Розрахунок 277,00 0,15 277,15

Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати га Технічний паспорт кладовища 7,80 0,00 7,80
Ефективності 0,00

Середні витрати на сані гарне прибирання (догляд) 1 га території 
об'єктів зеленого господарства

тис.грн. Розрахунок 0,68 5,00 5,68

Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища тис.грн. Розрахунок 8,00 0,00 8,00
Якості 0,00

І Іитома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується 
здійснювати, у загальній площі кладовищ

відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Питома вага зон відпочинку но,яких проводяться підготовчі роботи, 
до тих що потребують відновлення

відс. И’оШіхунок 100,00 100,00 200,00

Міський голова

Пісного - ф і о р г а н у ) т е  «

Калініченко Л.В.
(ініціали/ініціал, прізвище)

Клдішченко Л.В
(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 
Наказ / розпорядчий документ 
Верхньодніпровська міська рада 
Розпорядження міського голови

від 05.12.2019 року №161/3

%

1. 0100000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

Апарат (секретаріат) місцевої ради

2.

(код)

0110000 Верхньодніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника)

3.

(код)

0117330 0443

(найменування відповідального виконавця) 

Будівництво! інших об'єктів комунальної власності

(код) (КФЬСВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних гіризначень/бюджетних асигнувань 351 260,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 351 260,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України;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);11аказ Міністерства фінансів України від26.08.2014р.№ 836 « Про деякі питання запровадження програмно- 
цільвого методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну) від 09.07.2010р. № 679; Рішеня міської ради від 15.12.2017 року № 18-3/УIIІ 
"Про міський бюджет на 2018 рік"; Довгострокова програма реформуваня і розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів Верхньодніпровсько місько об'єднаної 
територіальної громади на 2018-2022рр. Затверджена рінісням Верхньодніпровської міської ради №30-3/УІІІ від 15.12.2017 року.

6 . 1 (ілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п 1 (іль державної політики

1 Поліпшення стану наявного житлового фонду

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвилку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забешеченя проведення реконструкції об "пс і і в соціальної та виробничої інфраструктури комунальної класності



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

І Реконструкція об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності. 0,00 351 260,00 351 260,00

УСЬОГО 0,00 351 260,00 351 260,00

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 
2018-2022 ро.

0,00 351 260,00 351 260,00

Усього 0,00 351 260,00 351 260,00

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

Обсяг видатків на реконструкції об'єктів тис.грн. Кошторис 0,00 351,26 351,26
Продукту 0,00

Кількість об'єктів, які планується реконструювати од. Розрахунок 0,00 2,00 2,00
Ефективності 0,00

Середні витрати на реконструкцію 1 об"єкту тис.грн Розрахунок 0,00 175,63 175,63
Я кості 0,00

Рівень готовності об"єктів реконструкції на 85 % од. Розрдоурбк ^ 0,00 2,00 2,00

Міський голова Калініченко Л.В

Калішчснко Л.В.

(ініиіали/ініціал. прізвище)

(ініпіали/ініціал прізвище)



ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВІДДІЛ З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ

Н А К А З

18 грудня 2019 р. м.Верхньодніпровськ № У УХ

Про внесення змін до паспортів 
Бюджетних програм міському 
бюджету на 2019 рік головному 
розпоряднику -  відділу з гуманітарних 
питань Верхньодніпровської міської ради

Керуючись Конституцією України, Бюджетним кодексом України, 
Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”, концепцією 
реформування місцевих бюджетів, затвердженої розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р (зі змінами від 21.07.2010 р. № 
1467-р), наказом Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 
«Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами 
від 02.12.2014 р. № 1194), наказом Міністерства фінансів України від 
26.08.2014 р. № 836 (зі змінами від 30.09.2016 р № 860), наказом 
Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 (із змінами 
внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів № 1181 від 29.12.2017 р.), 
наказом Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. №608 «Про 
затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки 
ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012 р. 313), 
постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 №440 «Про внесення

виконання Національної програми 
«Про національну програму

ТШШШШІГ
Провідний спеціаліст з юридичних питань
Віддіяу з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

і Н а

змін до Положення про 
інформатизації», Закону 
інформатизації» та ін 
застосування ПМЦ

НАКАЗУЮ:
1. По головному розпоряу^афйксрватів та відповідальному виконавцю у 

системі головного розпорядника ̂ коштів -  відділу з гуманітарних питань 
Верхньодніпровської міської ради в розрізі кодів програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів на підставі розпорядження 
Верхньодніпровського міського голови від 05.12.09.2019р. № 161/3 «Про 
внесення змін до розпорядження про затвердження паспортів бюджетних



програм на 2019 рік по міській раді» внести зміни до паспортів бюджетних 
програм, а саме по:

0610160 -  керівництво і управління у відповідній сфері, у містах(місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах на загальну 
суму 3 376 140,00 грн. в тому числі: сума по загальному фонду 3 266 740 
грн. по спеціальному фонду 9 400,00грн.

2. Головному бухгалтеру відділу з гуманітарних питань 
Верхньодніпровської міської ради (Семенова І.А.) довести цей наказ до 
відповідальних працівників.

3. Цей наказ набирає чинності з дня підписання.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти у відділі з 

гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради на головного 
бухгалтера Семенову І.А.

^ ____ '

Начальник відділу С.В.Сєргєєва

З наказом ознайомлена: 
Г оловний бухгалтер І.А.Семенова

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Провідний спеціаліст з юридичних питань 
Відділ/з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради |



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ 142-ОД від 18.12.2019 року
Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження Верхньодніпровського міського голови №161/3 від 05.12.2019 року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

*
1 . 0600000 Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

2.

(код)

0610000 Орган з питань освіти і науки

(найменування головного розпорядника)

3.

(код)

0610160 0111

(найменування відповідального виконавця)

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

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 276 140,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 266 740,00 гривень та

спеціального фонду- 9 400,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-УІ/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/У1.
Закон України "Про Національну програму інформатизації";
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 440 "Про внесення змін до "Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації'”.

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

№  з/п Ціль державної політики

1 Спрямування на організацію та забезпечення оптимальних умов фінансування галузі освіти, створення системного механізму її самерегуляції на загальнонаціональному, регіональному, місцевому рівнях та у
навчально-виховних закладах освіти.

2 Забезпечення додержання законодавства в галузі освіти, створення рівних умов для громадян у здобутті освіти; дотримання державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіти; стимулювання творчоо пошуку
педагогів; забезпечення ефективного функціонування сист



7. Мета бюджетної програми 
керівництво і управління в галузі "Освіта

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

2 Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у
відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2
Л
Д 4 5

1 Здійснення виконавчими органами міських рад, райнних у містах наданих законодавсвом 
повноважень у відповідній сфері 3 256 740,00 9 400,00 3 266 140,00

2 Забезпечити виконання завдань (проектів) інформатизації 10 000,00 10 000,00
У С Ь О Г О 3 266 740,00 9 400,00 3 276 140,00

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

№ 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 0,00

кількість штатних одиниць од. штатний розпис 21.00 0,00 21,00
продукту 0,00

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. реєстраційні журнали 1 050,00 0,00 1 050,00
ефективності 0,00

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 
працівника

од. реєстраційні журнали 70,00 0,00 70,00

витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. кошторисддтатний розпис 157,46 0.45 157,91

Ч -7 £ {  0 і  о


