
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 09 серпня № 116
«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:

І.По міській раді в розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів на підставі рішення Виконавчого комітету 
Верхньодніпровської міської ради від 07.08.2019 року № 174 «Про внесення змін 
до рішення про міський бюджет на 2019 рік» затвердити паспорти по:

0116030 - Організація благоустрою населених пунктів в сумі 5745,795 
тис. грн., в т.ч. загального фонду 5001,795 тис. грн. та спеціального фонду 
744,00 тис. грн..

0113240 - Інші заклади та заходи в сумі 745,20 тис. грн., в т.ч. 
загального фонду 745,20 тис. грн. та спеціального фонду 0,00 тис. грн.,

0116013 - Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного
господарства в сумі 213,753 тис. грн., в т.ч. загального фонду 109,14 тис. грн. та 
спеціального фонду 104,613 тис. гри.,

0118311 - Охорона та раціональне використання природних ресурсів в 
сумі 228,71 тис. грн., в т.ч. загального фонду 0,0 тис. грн. та спеціального фонду 
228,71 тис. грн.,

Контроль за виконання^даногр'фцзпорядження залишаю за собою.

Верхньодніпровський 
міський голова Л.Калініченко

#



г ЗАТВЕр "НО
Наказ \\  ,-рства 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 09.08.2019 року №116

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 . 0100000 Апарат (секретаріат) місцевої ради

І

(код)

0110000 Верхньодніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника)

3.

(код)

0113242 1090

(найменування відповідального виконавця)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 745 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 745 200,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Проведення заходів по наданню допомоги незахищеним малозабезпеченим верствам населення Верхньодніпровської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2018-2022рр., від 15.12.2017 року № 34-3/УІП; Програма поховання померлих безрідних та невідомих громадян на кладовищах 
Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022 рр.__________________________________________________________________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Надання державної політики у сфері соціального захисту та підтримки населення, соціального обслу говування громадян, які потребують допомоги і підтримки збоку органів місцевого самоврядування.

2
Забезпечення поховання на кладовищах територіальної громади померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання матеріальної! допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів,надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян, які 
нього потребують.Організація поховання на кладовищах Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади (далі -  територіальна громада) 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

№ з/п Завдання

1 Забезпечити надання матеріальної допомоги найбільш вразливим верствам населення

2 Забезпечення поховання на кладовищах територіальної іромади померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів та у разі 
відсутності родичів



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№  з/п Н апрям и використання бю дж етних кош тів Загальний фонд С пеціальний ф онд У сього

1 2 3 4 5

1 Забезпечити надання матеріальної допомоги найбільш вразливим верствам населення 725 200,00 0,00 725 200,00

2 Поховання померлих безрідних та невідомих громадян на кладовищах міської ради. 20 000,00 0,00 20 000,00
Усього 745 200,00 0,00 745 200,00

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

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

-  1 2 3 4 5

1
Проведення заходів по наданню допомоги незахищеним малозабезпеченим верствам 
населення Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018- 
2022рр.

725 200,00 0,00 725 200,00

2 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

У сього 745 200,00 0,00 745 200,00

11. Результативні показники бюджетної програми
№  з /п П о к а з н и к и О д и н и ц я Д ж е р е л о  ін ф о р м а ц і ї З а г а л ь н и й  ф о н д С п е ц іа л ь н и й  ф о н д У с ь о г о

1 2 3 4 5 6 7
Затрат 0,00

1 Витрати на надання матеріальної допомоги найбільш вразливим 
верствам населення

тис.грн. Кошторис 725,20 0,00 725,20

Продукту 0,00
0,00

кількість безпритульних, безрідний осіб, які плануються захоронити осіб Розрахунок 10,00 0,00 10,00

1 кількість одержувачів матеріальної допомоги од. Розрахунок 750,00 0,00 750,00
Ефективності 0,00

0,00
середні затрати назахоронення однієї особи тис.грн. Розрахунок 2,00 0,00 2,00

1 Середній розмір матеріальної допомоги грн. Розрахунок 1 000,00 0,00 1 000,00
Якості 0,00

Динаміка кількості випадків захоронення безрідних осіб порівняно з 
попереднім роком

відс. Розрахунок^/ 50,00 0,00 50,00

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

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

Міський голова



ЗАТВЬ ^ЖЕНО
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 09.08.2019 року №116

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Е ______0100000_____  Апарат (секретаріат) місцевої ради
*

2.

(код)

0110000 Верхньодніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника)

3.

(код)

0116013 0620

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 213 753,00 гривень, у тому числі загального фонду 109 140,00 гривень та
спеціального фонду- __________ 104 613,00__________гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456-уі 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 30.09.2016 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/УІН_____________________________

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

1 Безперебійна робота об'єктів комунального господарства

7. Мета бюджетної гірш рами
Забезпечення належноїта безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Забезпечення організачії та проведення робіт 109 140,00 104613,00 213 753,00

Усього 109 14(1,00 104 613,00 213 753,00



10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у склад, оюджетної програми
гривень

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

1 2 3 4 5

1
Довгострокова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства 
населених пунктів
Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022рр..

109 140,00 104 613,00 213 753,00

Усього 109 140,00 104 613,00 213 753,00

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

о®о

Видатки на утримання тис.грн. Кошторис 109 140,00 104613,00 213 753,00
Кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, 

які потребують підтримки
од. Мережа установ 1,00 1,00 2,00

Продукту 0,00
Кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, 

яким планується надання підтримки
од. Мережа установ 1,00 1,00 2,00

Ефективності 0,00
фактична вартість 1 куб. м води для населення тис.грн Рішення Дніпропетровської 

обласної ради
29,87 0,00 29,87

Якості 0,00
Ппитома вага підприємств водопровідно-каналізаційного 

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

відс.
Розрахунок

1,00 1,00 2,00

Капініченко Л В
(ініціали/ініціал, прізвище)

Капініченко Л В
(ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:
Верхньоднії і пшиянт 
(Назва



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ п ;рства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакц.. .іаказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Наказ / розпорядчий документ
Верхньодніпровська міська рада
Розпорядження міського голови______________________________
від 09.08.2019 року №116

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

4. 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 призначень/бюджетних асигнувань ________5 745 795,00_______ _ гривень, у тому числі загального фонду _________ 5 001 795,00_________ гривень та

спеціального фонду- 744 000,00 гривень.

5. Підстави 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" №І8-3/УПІ від 15.12.2017 року; Довгострокова програма благоустрою 
населених пунктів Верхньодніпровської міської об’єднаноїтериторіальної 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 Ціль державної політики

1 Покращення благоустрою на території Верхньодніпровської міської ради.

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 благоустрою кладовищ

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1 Утримання зеленої зони населеною пункту га поліпшення екологічних умов 4 939 395,00 744 000,00 5 683 395,00
2 Благоустрій кладовищ 62 400,00 0,00 62 400,00

Усього 5 001 795,00 744 000,00 5 745 795,00



( І
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.

5 001 795,00 744 000,00 5 745 795,00

Усього 5 001 795,00 744 000,00 5 745 795,00

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

'  і 2 3 4 5 6 7
Затрат 0,00

0,00
0,00

Видатки на утримання тис.грн. Розрахунок 5 001 795,00 744 000,00 5 745 795,00
Площа території об'єктів зеленого господарства, яка піддягає 

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

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

0,00
Середні витрати на санітарне 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

0,00
Питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується 

здійснювати, у загальній площі кладовищ
в і де. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

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

ВІДС.
/ і  Розрахунок 100,00 100,00 200,00

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

Калініченко Л.В
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕІЇ ЗО
Наказ Ми. ерства 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 09.08.2019 року №116

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Апарат (секретаріат) місцевої ради *

2.

(код)

0110000 Апарат (секретаріат) місцевої ради

(найменування головного розпорядника)

3.

(код) - 

0118311 0511

(найменування відповідального виконавця)

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 228 710,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 228 710,00 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 від 02.12.2014 р№ 1194); Наказ Міністерства фінансів України від26.08.2014р.№ 836 « Про деякі питання 
запровадження програмно-цільвого методу складання та виконання місцевих бюджетів»,Комплексна довгострокова природоохоронна програма Верхньодніпровської міської 
об’єднаноїтериторіальної громади на 2018-2022рр.від 15.12.2017 року № 31-3/У1І1.___________________________________________________________________ ________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Покращення екологічного стану та навколишнього природного середовища

7. Мета бюджетної програми
Охорона і раціональне використання природних ресурсів Верхньодніпровської міської ради.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Проведення природоохоронних заходів


