
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 21 травня № 59
«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 15.05.2019 року № 105/1 «Про внесення змін до рішення про міський
бюджет на 2019 рік» затвердити паспорти по:

0110180 -  Інша діяльність у сфері державного управління в сумі 17,0 тис. грн., в т.ч. 
загального фонду 17,0 тис. грн. та спеціального фонду 0,0 тис. грн.,

0117330 - Будівництво інших об'єктів комунальної власності в сумі 219,71 тис. грн., в 
т.ч. загального фонду 0,00 тис. грн. та спеціального фонду 219,71 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 45285,93546 тис. грн., в т.ч. загального 
фонду 43419,847 тис. грн. та спеціального фонду 1866,08846 тис. грн.,
2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Л.Калініченко

#



Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № І 209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 
Верхньодніпровська міська рада 
Розпорядження міського голови

від 21.05.2019 року №59

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Апарат (секретаріат) місцевої ради_________________________________ __________________________________ ________________________________________
~  (найменування головного розпорядника)

Верхньодніпровська міська рада_______________________________________________________________________________________________________________
(найменування відповідального виконавця)

0133_____________________ Інша діяльність у сфері державного управління_____________ _____________________________________
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначснь/бюджетних асигнувань __________ 17 000,00_________ гривень, у тому числі загального фонду ____________17 000,00____________гривень іа
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, Довгострокова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів Верхньодніпровської міської б’єднаної територіальної 
громади на 2018-2022рр., затверджена рішенням Верхньодніпровської міської ради № 30-3/УІН від 15.12.2017 року.___________________________ __________________________________

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

№ з/гі Ціль державної політики
1 Організація ефективної діяльності Верхньодніпровської міської ради для виконання повноважень наданих законодавством _________ _________________________________________

Е 0100000
(код)

2. 0110000
(код)

3. 0110180

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання міською радою своїх повноважень та інформаційного забезпечення згнідно чинного законодавства.

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Забезпечення виконаня 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
І Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. 17 000,00 0,00 17 000,00

Усього 17 000,00 0.00 17 000,00



(с
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 прог рама реформування і розвитку житлово-комунального господарства 
населених пунктів 17 000,00 0,00 17 000,00

У с ь о го 17 000 ,00 0,00 17 000 ,00

* № 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 виконаня повноважень. тис.гри Кошторис 17,00 0,00 17,00

Продукту 0,00
од Внутрішній облік 10.00 0,00 10,00

Ефективності 0,00
* Середні витрати на здійснення 1 завдання (заходу) тис.грн. Розрахунок 1,70 0,00 1,70

0,00
Кількість задоволених справ у співвідношенні до запланованих. од Розрахунок 2,00 0,00 2,00

Міський голова 

ПОГОДЖЕНО:
Верхньодніпровська міська рада

^гоуи^Ніеового органу)

А
Зь «** Л

Калій і чек ко Л В.

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Капініченко Л.В.

(ініціали/ініціал, прізвище)



е ЗАТВЕРД-сНО
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 21.05.2019 року №59_______

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000
(код)

Апарат (секре іаріа і ) місцспиі (найменування головного розпорядника]

2. 0110000
(код)

Верхньодніпровська М і с ь к а  рада

0443

(найменування відповідального виконавця)

Бу/іівництвої інших об сктів комунальної власності------------------- ---------------- ----- ------------------------- —
3. 0117330

/ і/’гпі/’шгч
(найменування бюджетної програми)

(код) <КФКВК>

4. Обсяг бюджетних 

спеціального фонду-

призначень/бюджетних асигнувань

219 710,00

219 710,00

гривень.

гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми _ «іп П2 08 2010 о № 805 « Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-
Конституція України, Бюджетний кодекс України;Наказ Міністерства Ф("""СІ” ^ іністерства фінансів України від26.08.2014р.№ 836 « Про деякі питання запровадження

___________________________ ___

6. цілі „ер« а»„»ї політики, в» ДОСІ ІЄНИ, ..Я З спрямована реанЬяці» бюджетної програми

№ з/п
Ціль д е р ж а в н о ї  ПОЛІТИКИ

Поліпшення стану наявного житлового фонду.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Реконструкція об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності. 0,00 219 710,00 219 710,00
Усього 0 ,00 2 19  710 ,00 219  710 ,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
Довгострокова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства 
населених пунктів Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 
2018-2022 по.

0,00 219 710,00 219 710,00

Усього 0 ,00 2 19  710 ,00 219 710 ,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 0,00

Обсяг видатків на реконструкції об’єктів тис.грн. Кошторис 0,00 219 710,00 219 710,00
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 0,00 109 855,00 109 855,00
Я кості 0,00

Рівень готовності об"єктів реконструкції на 85 % од. / Розрахунок 0,00 1,00 1,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:
Верхньодніпровська міська рада_____
(ІІа:та^л^^^.Щ|йайювого органу)

г-лаСТЬ, А?/- X

ІіЖіїліВ іД \Х

Калініченко Л.В.

(ініціали/ініціал, прізвище)

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


