
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 18 квітня № 42
«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 міської ради від 
16.04.2019 року № 266-13/УІІІ «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 10248,1 тис. грн., в т.ч. 
загального фонду 10248,1 тис. грн. та спеціального фонду 0,00 тис. грн.,

0116013 - Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного
господарства в сумі 183,903 тис. грн., в т.ч. загального фонду 109,14 тис. 
грн. та спеціального фонду 74,763 тис. грн.,

0117363 - Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі
710.02 тис. грн., в т.ч. загального фонду 0,00 тис. грн. та спеціального фонду
710.02 тис.грн. _

0118311 - Охорона та раціональне використання природних ресурсів в
сумі 458,56 тис. грн., в т.ч. загального фонду 0,0 тис. грн. та спеціального 
фонду 458,56 тис. грн.,



0118340 - Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів в сумі
129.149 тис. грн., в т.ч. загального фонду 0,0 тис. грн. та спеціального фонду
129.149 тис. грн.,

0611010 - Надання дошкільної освіти в сумі 20088,87148 тис. грн., в т.ч. 
загального фонду 19008,344 тис. грн. та спеціального фонду 
1080,52748тис.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 
44804,82244 тис. грн., в т.ч. загального фонду 43366,677 тис. грн. та 
спеціального фонду 1438,14544 тис. грн.,

0611090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми в сумі 4379,2245 тис. грн., в 
т.ч. загального фонду 4366,70 тис. грн. та спеціального фонду 12,5245 тис. 
грн.,

06117321 - Будівництво освітніх установ та закладів в сумі 40,04 тис. 
грн., в т.ч. загального фонду 0,0 тис. грн. та спеціального фонду 40,04 тис. 
грн.,

0617363 - Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі
53.358 тис. грн., в т.ч. загального фонду 0,00 тис. грн. та спеціального фонду
53.358 тис. грн.
2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Верхньодніпровський 
міський голова Л.Калініченко



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 18.04.2019 року №42

1. 0100000

V »

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

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 458 560,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00

спеціального фонду- 458 560,00 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’єднаної територіальної громади на 2018-2022рр.від 15.12.2017 року № 31-3/УІІІ.

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



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,00 458 560,00 458 560,00

У сього 0,00 458 560,00 458 560,00

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 Комплексна довгострокова природоохоронна програма
Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022рр.

0,00 458 560,00 458 560,00

У сього 0,00 458 560,00 458 560,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
З атр а т 0,00

Видатки на утримання грн. Кошторис 0,00 458 560,00 458 560,00
П родукту 0,00

Кількість об'єктів, що планується придбати од. Розрахунок 0,00 2,00 2,00
Е ф екти в н ості 0,00

Середні витрати на придбання (догляд) грн. Розрахунок 0,00 229,30 229,30
Я кості 0,00

Рівень оновлення матеріально технічної бази відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Верхньодніпровська міська рада___________________
Розпорядження міського голови____________________
від 18-04,2019 року №42____________________________

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

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/бюджетних асигнувань 10 248 100,00 гривень, у тому числі загального фонду _________ 10 248 100,00_________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, Програма розвитку місцевого 
самоврядування в м.Верхньодніпровську на 2015-2020 роки,затверджена рішенням Верхньодніпровської міської ради № 813-41/У1
від 05.02.2015 року -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------

6 Ніні лепжавної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми -----------------------------------------------

№ з/п Ціль державної політики

1 Опгянплиія елективної інЛопмвційно-аналітичної та матеріально-технічної діяльності Верхньодніпровської міської ради. --------------------------------------------------------------

7. Мета бюджетне 
Опганізанійне. ін

І
ї програми
гішпманійно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верхньодніпровської міської ради. _____________________________________ _____

8. Завдання бюджетної програми ________________________________ _________________________________________________ —---------------------------------------------

№ з/п 
1

Завдання

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень ------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------



9. Напрями використання бюджетних коштів
(

гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 10 248 100,00 0,00 10 248 100,00

У сього 10 248 100,00 0,00 10 248 100,00

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 10 248 100,00 0,00 10 248 100,00

Усього 10 248 100,00 0,00 10 248 100,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

З атр а т 0,00

і кількість штатних оди ниць,всього од. Штатний розпис 42,50 0,00 42,50
П родукту 0,00

і кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. Реєстраційні журнали 2 348,00 0,00 2 348,00

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

622,00 0,00 622,00

Е ф еїсгивності 0,00

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

од. Реєстраційні журнали 63,00 0,00 63,00

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 опитне, штатний розпис 241,13 0,00 241,13

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

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



1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Верхньодніпровська міська рада______________________________
Розпорядження міського голови_____________________ _________
від 18.04.2019 року №42 _____________________________ ____

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

2 .

0100000

(код)

0110000

(код)

Апарат (секретаріат) місцевої ради

Верхньодніпровська міська рада

3. 011600 0620

(код) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань _________ 183 903,00

спеціального фонду- 74 763,00 гривень.

(найменування головного розпорядника)

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

(найменування бюджетної програми)

гривень, у тому числі загального фонду 109 140,00___________гривень та

*  0 8 янп.» 30 ,0  р « у  « 4 5 6 . V , 0 „  - І - * * »  Р * - » •  »  -

громади на 2018-2022рр., затверджена рішенням Верхньодніпровської міської ради № 25-3/V1H------------------------ ---------------------- ------------------------- - ~ —

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

№ з/п
Ціль державної політики

Безперебійна робота об’єктів комунального господарства

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п
Завдання

Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарству



9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Забезпечення організачії та проведення робіт
Усього

Загальний фонд

109 140,00
109 140,00

Спеціальний фонд

74 763,00
74 763,00

гривень

Усього

183 903,00
183 903,00

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

№ з/п 
»

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд 

з

Спеціальний фонд 

4

Усього

5
і

і

2
Довгострокова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства 

населених пунктів ____ия зш 8 7П77пп
109 140,00 74 763,00 183 903,00

ТЗепхньолніпповської місько! об єднаної територіальної громади на 2018 --------
Усього _________________________________ ____________

109 140,00 74 763,00 183 903,00



1

( г
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 18.04.2019 року №42

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. 0117363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 710 020,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 710 020,00 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); Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 р.№39-р «Деякі питання розподілу у 2019 році 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»; Рішеня міської ради від 14.12.2018 року №197- 
1 W i l l  "Про міський бюджет на 2019 рік";Програма розвитку та уутримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів Верхньодніпровсько місько об'єднаної територіальної 
громади на 2018-2022рр. Довгострокова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів Верхньодніпровської міської об'єднаної 
територіальної громади на 2018-2020 рр.. ______ ________________________________________________________________________________________________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Надійна та безперебійна експлуатація житлового фонду та прибудинкових територій

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення соціально-економічного розвитку території.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення проведення капітального ремонту інвестиційних проектів



9. Напрями використання бюджетних коштів і (  і

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

гривень

Усього
1
1

2
Проведення поточного та капітального ремонту житлового Люнпу 
Усього

3
0,00
0,00

4
710 020,00 
710 020,00

5
710 020,00 
710 020,00

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

№ з/п Найменування місцевої/ регіональної програми 

—  -

Загальний фонд Спеціальний фонд

гривень

Усього
* 1

3 4 5
1 Програма розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів

Верхньодніпровсько місько об'єднаної територіальної громади
Усього

0,00

0,00
710 020,00 

710 020,00
710 020,00 

710 020,00
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ЗАТЙК ’ЖННО
Нака\  ;терства 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 18.04.2019 року №42

ПАСПОРТ

•і. 0100000
бюджетної

Апарат (секретаріат) місцевої ради
програми місцевого бюджету на 2019 рік

2.

(код)

0110000 Верхньодніпровська міська рада
(найменування головного розпорядника)

3.

(код)

0118340 0540
(найменування відповідального виконавця) 

Природоохоронні заходи за рахунок цільових Фондів
(код)_ (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних иризпачень/бюджетних асигнувань 
спеціального фонду- __________ 129 149,00__________гривень.

129 149,00 _ гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

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 поогнамно 
цільового методу складання та виконання м.сцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р№ 1194); Наказ Міністерства фінансів України від26.08.20І4р.У« 836 « Про деякі питання 
запровадження програмно-цільного методу складання та виконання місцевих бюджетів»,Комплексна довгострокова природоохоронна програма В е р і ї І ^ Ї ^ ^ ™  
об’єднаної територіальної громади на 2018-2022рр.від 15.12.2017 року № 31-3/УПІ. верхньодніпровської міської

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

1 Іокращеиня екологічного стану та навколишнього природного середовища
Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми
Утилізація відходів_______

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п

1 Придбання контейнерів для ТПВ
Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

гривень

Усього
' 1 2 3 4 5Придбання контейнерів для 1 ПВ 

Усього 0,00
0,00

129 149,00 
129 149,00

129 149,00 
129 149,00



. . . г 'і (
10. І Іерелік місцевих / регіональних програм,, іцо виконуються у склад, бюджетної програми

гривень

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

1 2 3 4 5

1 Комплексна довгострокова природоохоронна програма
Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022рр.

0.00 129 149,00 129 149,00

Усього 0,00 129 149,00 129 149,00

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 -зД 4 5 6 7
Затрат 0,00

Обсяги закупівлі, всього тис.грн Кошторис 0,00 129 149,00 129 149,00
Продукту 0,00

Кількість контейнерів од Розрахунок 0,00 14,00 14,00
Ефективності 0,00

середня вартість 1 одного контейнера, тис.грн. Розрахунок 0,00 9,00 9,00
Я кості 0,00

Питома вага встановлених контейнерів у відношені що потребують 
встановлення

в іде Розминок 0,00 15,00 15,00

Міський голова 

ПОГОДЖЕНО:
Верхньодніпровська міська рада 
(Назва сііевргб'фіяансового органу)

Калініченко ЯВ.
(іншіали/ініціал, прізвище)

Калініченко Л.В.
(підпис)’ (ініціали/ініціап, прізвище)


