
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 17 жовтня № 141
«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 16.10.2019 року № 240 «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 10321,265 тис. грн., в т.ч. загального фонду 
10321,265 тис. грн. та спеціального фонду 0,00 тис. грн.,

0116011 -  Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду в сумі 520,0 
тис. грн., в т.ч. загального фонду 480,0 тис. грн. та спеціального фонду 40,00 тис. грн.,

0113240 - Інші заклади та заходи в сумі 946,592 тис. грн., в т.ч. загального фонду 
945,592 тис. грн. та спеціального фонду 0,00 тис. грн.,

0117461 - Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 2194,556 тис. грн., в т.ч. 
загального фонду 2000,0 тис. грн. та спеціального фонду 194,556 тис. грн.,

0116030 - Організація благоустрою населених пунктів в сумі 6662,765 тис. грн., в 
т.ч. загального фонду 5888,795 тис. грн. та спеціального фонду 773,97 тис. грн.,

0611020 -  Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами в сумі 48106,20155 тис. грн., в т.ч. загального 
фонду 45808,34 тис. грн. та 

2. Контроль за виконав

Верхньодніпровський 
міський голова

спеціального фонду 2297.86155 тис. грн., 
ням даного розпорядження залишаю за собою.

л *

Л.Калініченко
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ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВІДДІЛ З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ

18 жовтня 2019 р.

Н А К А З

м.Верхньодніпровськ № у/0У> - Од

і 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 
змін до Положення про формуванц^^^йіюнання Національної програми 
інформатизації», Закону України національну програму
інформатизації» та інших іюрзІативних*Уйт 
застосування ПМЦ Ж Ш О  З іЗ Р Ш Ш О М

відний ежлцаліст з юрйдичних питань
І  з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської радиш , / / м сУіїйрш тії

вик
НАКАЗУЮ:

1. По головному розпоряд: 
системі головного розпорядника коштів

ідповідальному виконавцю у 
відділу з гуманітарних питань 

Верхньодніпровської міської пади в розрізі кодів програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів на підставі розпорядження 
Верхньодніпровського міського голови від 17.10.09.2019р. № 141 «Про 
внесення змін до розпорядження про затвердження паспортів бюджетних



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

0611020 — надання загальної середньої освіти загальноосвітнім! 
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом пр] 
ппсолі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами н;

* загальну суму 48 106 201,55 грн. в тому числі: сума по загальному фонд; 
45 808 340,00 грн., по спеціальному фонду 2 297 861,55 грн.;

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

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

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

Начальник відділу щ  /  ......... - - С.В.Сергеев;г
З наказом ознайомлена: 
Головний бухгалтер І.А.Семенова

ь

ь

Н О З О Р Ш Ш Ш М 1
їй спеціаліст з юридичних питань
іанітарних питань Верхньодніпровської міської ради

і / Мом

%

#
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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 17 10.2019 року№ 14!

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 , 011 1

(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/бюджетних асигнувань 10 321 265,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 321 265,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. 1 Іідсгави 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 статує 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 № 8 13-41 /VI від 05.02.2015 року

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

№ з/п Ціль державної політики
1 Організація ефективної інформвційно-аналітичної та матеріально-технічної діяльності Верхньодніпровської міської 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



1

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
І Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 10 249 265,00 0,00 10 249 265,00

2 Забезпечення виконання завдань (проектів) з інформатизації 72 000,00 0,00 72 000,00

Усього 10 321 265,00 0,00 10 321 265,00

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

ь

№ з/гі 1 Іайменування місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
І бюджетний кодекс України Ст.91 п.І п.п.2 10 321 265,00 0,00 10 321 265,00

Усього 10 321 265,00 0,00 10 321 265,00

1 1. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 дл 4 5 6 7
Затрат 0,0«

^  1 кількість штатних одиниць,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. К&т'орщ;, штатний розпис 242,85 0,00 242,85

Міський голова 

ПОГОДЖЕНО:
ВсрхиьбЯдїцродсьКа міська рала 
(І1«ЙмЧїі|іі<рімя о 'Ліпансоврго органу)

Ш а "

Калініченко Л.В.

(ініціали/ішціал, прізвище)

Калініченко Л.В.

(ініціали/ініціал, прізвище)

\  *  # *■ •£*//
А і н  • • *

^ •4 ^ 0 5  2 6



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 17 10 2019 року №141

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)

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 946 592,00 гривень, у тому числі загального фонду 946 592,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. І Іідстави 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 20І8-2022рр., від 15.12.2017 року № 34-3/У1П; Програма поховання померлих безрідних та невідомих громадян на кладовищах 
Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022 рр._______________________________________________________________________________

6. 11,ілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№  з/п 1 (іль 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 
цього нотребують.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 відсузності 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 громади 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 Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Забезпечити надання матеріальної допомоги найбільш вразливим верствам населення

936 592,00 0,00 936 592,00

2 Поховання померлих безрідних та невідомих громадян на кладовищах міської ради. 10 000,00 0,00 10 000,00
Усього 946 592,00 0,00 946 592,00

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

І
Проведення заходів по наданню допомоги незахищсним малозабезпеченим верствам 
населення Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-
2()22рр

936 592,00 0,00 936 592,00

2
1 Іроірама поховання померлих безрідних та невідомих іромадян на кладовищах 
Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2()22рр

10 000,00 0,00 10 000,00

Усього 946 592,00 0,00 946 592,00

1 І. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п 1 Іоказники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Затрат (),()()

1 Витрати на надання матеріальної допомоги найбільш вразливим 
верствам населения

тис.грн. Кошторис 936,59 0,00 936,59

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 950,00 0,00 950,00
Ефективності 0,00

0,00
середні затрати на захоронения однієї особи тис.грн. Розрахунок 1,00 0,00 1,00

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

Динаміка кількості випадків захоронения безрідних осіб порівняно з 
попереднім роком

ВІДС. у * } ^озрах^нок 50,00 0,00 50,00

Ч4^£52595

(шіціали/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 17.10.2019 року №141

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Апарат (секретаріат) місцевої ради
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Верхньодніпровська міська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0116011 0610 Експлуагація та технічне обслуговування житлового фонду
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 520 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 480 000,00 гривень та
спеціального фонду- 40 000,00 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» ;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 нрограмно-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 В ерхньодніпровської міської об’єднаноїтериторіальної громади на 20І8-2022рр.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№  з/п 1 (іль державної політики

1 Надійна та безперебійна експлуатація житлового фонду та гірибудинкових територій

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прнбудинковнх територій.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів
2 Проведення поточного та капі тального ремонту житлового фонду



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
І Проведення поточного та капітального ремонту житлового фонду 250 000,00 40 000,00 290 000,00

2
Проведення робіт по відновленню асфальтовою покриття прибудинкових територій та 
в нутр і ш н ьо к вартал ьн и х п роїзд і в

230 000,00 0,00 230 000,00

Усього 480 000,00 40 000,00 520 000,00
10. І Іерелік 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 комплексна програма реформування, реконструкції га утримання 
житловою фонду
Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 20І8-2022рр.,

480 000,00 40 000,00 520 000,00

Усього 480 000,00 40 000,00 520 000,00
І 1. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п І Іоказники
Одиниця

ВИМІНУ
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 * 2 3 4 5 6 7
0,00

І Витрати на проведення поточного або капітальною ремонту 
житловою фонду

тис. гри. Кошторис 250,00 40.00 290,00

І Кількість поточних ремонтів житловою фонду, що планується 
провести

од. Розрахунок 2,00 1,00 3,00

1 Середня варгість поточного ремонту житловою фонду тис.гри Розрахунок 125,00 40,00 165,00

2
загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій, 

внутріш(щоквартальних проїздів та вимоїцсння
кв м. Кошторис 200,00 0,00 200,00

2
площа асфальтового покриття прибудинкових територій та 
внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити

кв. м. Розрахунок 500,00 0,00 500,00

2
середні втрати  на відновлення 1 кв м асфальтового покриття 

гірибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів
тис.грн. Розрахунок 0,40 0,00 0,40

2

питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій 
та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до 

площі асфальтового покриття прибудинкових територій та 
врутрішньокваргальних проїздів, що потребує відновлення

в іде Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Я кост і 0,00

1 Питома вага кількості поточних ремонтів житлового фонду до 
кількості що потребує проведення поточного ремонту

в іде. 100,00 0,00 100,00

Міський голова

п о г о д ж е н і
(У  \  ■ “ і Л#/п. л

ВерКіщадн П'
(ігітва «Геце і.

Щ [  ]Міський гоз

'

( Дат а -цогодження ^

М ІІ-.Ч * ^ЛчТТїТГіч*

Калініченко Л.В.

( ін іц іа л и /ін іц іа л , пр ізвищ е)

Калініченко Л.В

( ін іц іа л и /ін іц іа л , пр ізвищ е)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО 
І Іаказ / розпорядчий документ
Верхньодніпровська міська рада_______________________________
Розпорядження міського голови

від 17.10.2019 року № 141

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) (КФЬСВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань ________ 6 662 765,00________ гривень, у тому числі загального фонду ___________5 888 795,00__________ гривень та
спеціального фонду- _________773 970,00__________ 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/УП1 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/УІП від 15.12.2017 
року._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. 1 (ілі 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

І 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
І Утримання зеленої зони населеного пункту та поліпшення екологічних умов 5 826 395,00 773 970,00 6 600 365,00

2 Благоустрій кладовищ 62 400,00 0,00 62 400,00

Усього 5 8X8 795,(1(1 773 970,00 6 662 765,00



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.

5 888 795,00 773 970,00 6 662 765,00

Усього 5 888 795,00 773 970,00 6 662 765,00

1 1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
{»трат 0,00

0,00
0,00

Видатки на утримання тис.гри. Розрахунок 5 888 795,00 773 970.00 6 662 765,00

11 л о та  території об'єктів зеленого господарства, яка піддягає 
санітарному прибиранню (догляду)

г а . Розрахунок 277,00 0,00 277,00

Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою г а . 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

Кфективності 0,00
0,00

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

тис.гри.
Розрахунок

0,68 5,00 5,68

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

Я кості 0,00
0,00

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

в іде. Розрахунок 100,00 ОД) 100,00

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

відс
Розрахунок

'У /  ^
100,00 100,00 200,00

Міський голова Калініченко Л В

(іні шали, ініціал, прізвище)

Калініченко Л В

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 
Верхньодніпровська міська рада 
Розпорядження міського голови

від 17.10.2019 року №  141

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 . 0100000 Апарат (секретаріат) місцевої ради
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Верхньодніпровська міська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0117461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 194 556,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 000 000,00 гривень та

спеціального фонду- 194 556,00 гривень.

5. І Іідстави 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»; Наказ Міністерства фінансів України від26.08.20І4р.№ 836 « Про деякі питання запровадження іірогрзмно-цільвого 
методу складання та виконання місцевих бюджетів».___________________________________________________________________________________

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№  з/п 1 (іль державної політики

1 Розвиток автомобільних доріг в населених пунктах Верхньодніпровської міської ради

7. Мета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної прог рами
№ з/п Завдання

1 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

9. 1 Іапрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 2 000 000,00 194 556,00 2 194 556,00

Усього 2 0(1(1 000,00 194 556,00 2 194 556,00



10. І Іерелік 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 розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів 
Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади па 2018-2022 рр

2 000 000,00 194 556,00 2 194 556,00

Усього 2 000 000,00 194 556,00 2 194 556,00

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

Площа вулично-дорожньої мережі
тис.кв.м

Звіт про дорожньо-мостове 
господарство

442 000,00 194 556,00 636 556,00

Продукту 0,00
Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести 

ремонт
тис.кв м

Розрахунок
4,00 2,40 6.40

Ефективності 0,00
Середня вартість 1 кв. м ремонту вулично-дорожньої мережі тие.грн Розрахунок 0,50 0,60 1,10

Я кості 0,00
Підвищення безпеки руху, комфортності перевезення пасажирів та 

безпеки пересівання пішоходів
тис.чол.

Розрахунок
1 202,00 6 010,00 7 212,00

Міський голова 

ПОГОДЖЕНО:
Верхпі.олщьрцтгька міська рада 
(Назва іаіІтгевЬотфпїйиеаврго органу)

б и  < А

Калшічемко Л В

(ініщали/ініціал, прізвище)

Калінічснко Л В

(іищіали/ініціап, прізвище)


