
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 25 лютого № 23/2
«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 
21.02.2019 року № 227-12/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 10144,9 тис. грн., в т.ч. 
загального фонду 10144,9 тис. грн. та спеціального фонду 0,00 тис. грн.,

0116011 -  Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду в 
сумі 890,0 тис. грн., в т.ч. загального фонду 850,0 тис. грн. та спеціального 
фонду 40,00 тис. грн.,

0116013 - Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного
господарства в сумі 183,90344 тис. грн., в т.ч. загального фонду 100,0 тис. 
грн. та спеціального фонду 83,90344 тис. грн.,

0116030 - Організація благоустрою населених пунктів в сумі 4847,7 тис. 
грн., в т.ч. загального фонду 4103,7 тис. грн. та спеціального фонду



744.00 тис. гри.,
0117130 - Здійснення заходів із землеустрою в сумі 10,0 тис. грн., в т.ч. 

загального фонду 0,00, тис. грн. та спеціального фонду 10,00 тис. грн.
0117310 - Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства в 

сумі 15,00 тис. грн., в т.ч. загального фонду 0,00 тис. грн. та спеціального 
фонду 15,00 тис. грн.

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

0117363 - Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 
705,44863 тис. грн., в т.ч. загального фонду 0,00 тис. грн. та спеціального 
фонду 705,44863 тис. грн.

0117461 - Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 3300,00 тис. 
грн., в т.ч. загального фонду 2000,0 тис. грн. та спеціального фонду 1300,00 
тис. грн.,

0118340 - Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів в сум> 
129,14991 тис. грн., в т.ч. загального фонду 0,00 тис. грн. та спеціального 
фонду 129,14991 тис. грн..

0610160 -  Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах в сумі 3325,4 
тис. грн., в т.ч. загального фонду 3325,4 тис. грн. та спеціального фонду 0,0 
тис. грн.,

0611010 - Надання дошкільної освіти в сумі 20054,97148 тис. грн., в т.ч. 
загального фонду 18974,444 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 
40287,68905 тис. грн., в т.ч. загального фонду 39958,28811 тис. грн. т? 
спеціального фонду 329,40094 тис. грн.,

0611090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми в сумі 4362,60 тис. грн., в т.ч. 
загального фонду 4362,60 тис. грн. та спеціального фонду 0,00 тис. грн.,

0615031 - Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл в сумі 2416,9 тис. грн., в т.ч. загального 
фонду 2416,9 тис. грн. та спеціального фонду 0,00 тис. грн.,

0617363 - Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 
53,35798 тис. грн., в т.ч. загального фонду 0,00 тис. грн. та спеціального 
фонду 53,35798 тис. грн.



цА

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ

Наказ

25.02.2019 року м.Верхньодніпровськ № 19-ОД

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, 
проектом 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) та інших 
нормативних, що регламентують ПМЦ

НАКАЗУЮ:
1. По головному розпоряднику коштів 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 рішення сесії 
Верхньодніпровської міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 
14.12.2018р. № 197-11/УІІІ затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 
рік та на підставі рішення сесії міської ради від 21.02.2019р. №227-12/УІІІ 
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 3 325 400 грн. в тому числі: сума по загальному фонду 3 325 400 грн., 
по спеціальному фонду 0,00 грн.;

0611010 -  надання дошкільної освіти на загальну суму 20 054 971,48 
грн. в тому числі: сума по загальному фонду 18 974 444,00 грн., по 
спеціальному фонду 1 080 527,48,00 грн.;

0611020 -  надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами на 
загальну суму 40 287 689,05 грн. в тому числі: сума по загальному фонду 
39 958 288,11 грн., по спеціальному фонду 329 400,94 грн.;

0611090 -  надання позашкільної освіти позашкільними навчальними 
закладами, заходи із позашкільної роботи з дітьми на загальну суму 
4 362 600,00 грн. в тому числі: сума по загальному фонду 4 362 600,00 грн., 
по спеціальному фонду 0,00 грн.;

0614030 -  забезпечення діяльності бібліотек на загальну суму 98300,00 
грн. в тому числі: сума по загальному фонду 96 300,00 грн., по спеціальному 
фонду 2 003,50 грн.;

0614060 -  забезпечення діяльності палаців і будинків культури, центрів 
дозвілля та інших клубних заходів на загальну суму 177 270,00 грн. в тому 
числі: сума по загальному фонду 177 200,00 грн., по спеціальному фонду 
70,00 грн.;

0615031 -  утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл на загальну суму 2 416 900,00 грн. в тому 
числі: сума по загальному фонду 2 416 900,00 грн., по спеціальному фонду 
0,00 грн.;

0617363 -  виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 
загальну суму 53 357,98 грн. в тому числі: сума по загальному фонду 0,00 
грн., по спеціальному фонду 53 357,98 грн.

3. Головному бухгалтеру відділу з гуманітарних питань 
Верхньодніпровської міської ради (Касян Н.С.) довести цей наказ до 
відповідальних працівників.

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

гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради на головного 
бухгалтера Касян Н.С.

Начальник відділу

З наказом ознайомлена: 
Головний бухгалтер

01 С.В.Сергеева

Н.С.Касян



ЗАТВЬі ^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
Розпорядження міського голови________________________________
від 25.02.2019 року №23/2

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 10 144 900,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 144 900,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. 1 Іідстави 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" №93-1У від 11.07.2002 року, Програма розвитку місцевого 
самоврядування в м.Верхньодніпровську на 2015-2020 роки,затверджена рішенням Верхньодніпровської міської ради № 813-41/УІ 
від 05.02.2015 року____________________________________________________________________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики
1 Організація ефективної інформвційно-анапітичноїта 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

І Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№  з/п Н апрям и  використанн я бю дж етн их кош тів Загальний  ф онд С пеціальний ф онд У сього

1 2 3 4 5
І Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. 10 144 900,00 0,00 10 144 900,00

У сь ого 10 144 900 ,00 0 ,00 10 144 900 ,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 10 144 900,00 0,00 10 144 900,00

У сь ого 10 144 900 ,00 0 ,00 10 144 900 ,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 а тр а т 0 ,00

І кількість штатних одиниць,всього од. Штатний розпис 42,50 42,50
П р о д у к т у 0 ,00

1 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. Реєстраційні журнали 2 348,00 2 348,00
2 кількість прийнятих нормативно-правових актів од. Журнали обліку рішень, 

розпоряджень
622,00 622,00

Е ф ек т и в н о ст і 0 ,00

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

од. Реєстраційні журнали 63,00 63,00

2 кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 
працівника

од. Журнали обліку рішень, 
^розпоряджень

17,00 17,00

3 витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. Кошторис, штатний розпис 234,05 234,05

Міський голова 

ПОГОДЖЕНО:
Верхи ьодцідозтаивь
(Назв

Капініченко Л В.
(ініціали/ініціал, прізвище)

Капініченко Л.В
(підпис) (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
Розпорядження міського голови__________________
від 25.02.2019 року №23/2

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)

0116011 0610

(найменування відповідального виконавця)

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 890 000,00 гривень, у тому числі заг, 850 000,00 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 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 В 
ерхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022рр.__________________________________________________________________________

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

№  з/п Ціль держ авної політики

1 Надійна та безперебійна експлуатація житлового фонду та прибудинкових територій

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

8. Завдання бюджетної програми
№  з/п Завдання

1 Проведення робіт по відновленню асфальтового п о к р и т і прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів
2 Проведення поточного та капітального ремонту житлового фонду



9. Напрями використання бюджетних коштів ) )
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний

фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Проведення поточного та капітального ремонту житлового фонду 375 000,00 40 000,00 415 000,00
2 Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів 475 000,00 0,00 475 000,00

У сь ого 8 50  00 0 ,0 0 40  00 0 ,0 0 8 9 0  000 ,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 комплексна програма реформування, реконструкції та утримання житлового фонду 
Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022рр., 850 000,00 40 000,00 890 000,00

У сього 8 5 0  000 ,00 4 0  00 0 ,0 0 890  000 ,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
0,00

і Витрати на проведення поточного ремонту житлового фонду тис.грн. Кошторис 375,00 0,00 375,00
1 Кількість поточних ремонтів житлового фонду, що планується провести од. Розрахунок 5,00 0,00 5,00
1 Середня вартість поточного ремонту житлового фонду тис.грн. Розрахунок 75,00 0,00 75,00
2 загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій, внутрішньоквартальних проїздів та вимощення 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 витрати на відновлення 1 кв. м асфальтового покриття прибудинкової 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 внутрішньоквартальних проїздів, що потребує

відновлення
відс. Розрахунок 100,00 о,оо’ 100,00

Якості 0,00
1 Питома вага кількості поточних ремонтів житлового фонду до кількості що потребує проведення поточного ремонту в у їр / / Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Міський голова

погодж
Верхньодніпровська міська рада

хжого органу)

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

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



г ЗА* ДЖЕНО
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
Розпорядження міського голови________________________________
від 25.02.2019 року №23/2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

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 183 903,44 гривень, у тому числі загального фонду 100 000,00 гривень та

спеціального фонду- 83 903,44 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/УІІІ

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№  з/п Ц іль дер ж авн о ї політики

1 Безперебійна робота об'єктів комунального господарства

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



8. Завдання бюджетної програми
№  з/п Завд ання

1 Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№  з/п Н апрям и  ви кори стан н я  б ю д ж етн и х  кош тів З агальни й  ф онд С п ец іал ьн и й  ф онд У сього

1 2 3 4 5
1 Забезпечення організації та проведення робіт 100 000,00 83 903,44 183 903,44

У с ь о г о 100  0 0 0 ,0 0 83  9 0 3 ,4 4 183  9 0 3 ,4 4

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 2018-2022рр..

100 000,00 83 903,44 183 903,44

У с ь о г о 100  0 0 0 ,0 0 83  9 0 3 ,4 4 183 9 0 3 ,4 4

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 а т р а т 0 ,0 0

Видатки на утримання тис. гри. Кошторис 100 000,00 83 903,44 183 903,44
Кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, 

які потребують підтримки
од. Мережа установ 1,00 0,00 1,00

П р о д у к т у 0 ,00
Кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, 

яким планується надання підтримки
од. Мережа установ 1,00 0,00 1,00

Е ф ек т и в н о ст і 0 ,0 0
фактична вартість 1 куб. м води для населення тис.грн. Рішення Дніпропетровської 

обласної ради
29,87 0,00 29,87

Я к о ст і 0 ,0 0
Ппитома вага підприємств водопровідно-каналізаційного 

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

відс.
/ /

Розрахунок

9 ^
1,00 0,00 1,00

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

Калініченко Л.В



ЗАТВЕРДЖУ».
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
Розпорядження міського голови______________________________
від 25.02.2019 року №23/2

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 призначень/бюджетних асигнувань 4 847 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 103 700,00 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" №18-3/УІІІ 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 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

І 2 3 4 5
1 Утримання зеленої зони населеного пункту та поліпшення екологічних умов 4 041 300,00 744 000,00 4 785 300,00
2 Благоустрій кладовищ 62 400,00 0,00 62 400,00

У сього 4 103 700,00 744  000,00 4 847  700,00



)У
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
1 Довгострокова програма благоустрою населених пунктів

Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022рр.
4 103 700,00 744 000,00 4 847 700,00

У сього 4  103 700 ,00 744 000 ,00 4 847  700,00

11. Результативні показники бюджетної програми
№  з/п Показники Одиниця Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
З атр ат 0,00

0,00
0,00

Видатки на утримання тис.грн. Розрахунок 4 103 700,00 744 000,00 4 847 700,00
Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає 

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

Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою га. Технічний паспорт кладовища 7,80 7,80
П родукту 0,00

0 ,00
Територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується 

санітарне прибирання (догляд).
га. Розрахунок 277,00 277,00

Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати га. Технічний паспорт кладовища 7,80 7,80
Е ф ективності 0,00

0,00
Середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території 

об'єктів зеленого господарства
тис.грн. Розрахунок 0,68 0,68

Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища тис.грн. Розрахунок 8,00 8,00
Я к ості 0,00

0,00
Питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується 

здійснювати, у загальній площі кладовищ
відс. _ Ррзрахунок 100,00 100,00

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

відс. /А у  /  Ррзрахунок 100,00 100,00

Міський голова 

ПО

Калініченко Л.В.

Калініченко Л.В.

(ініціали/ініціал, прізвище)



( ЗАТВЕРДЖУ
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
Розпорядження міського голови

від 25.02.2019 року №23/2

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)

0117130 0421

(найменування відповідального виконавця) 

Здійснення заходів із землеустрою
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 10 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 10 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Програма розвитку земельних відносин та охорони земель Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади 
Верхньодніпровського району Дніпропетровській області на 2018- 2022 роки, затверджена рішенням Верхньодніпровської міської ради № 28-3/УІ1__________________________

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

№  з/п Ціль державної політики

1 Раціональне використання земельних ресурсів, покращення екологічного стану.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Проведення інвентаризації земель, топографічна зйомка об'єктів благоустрою та розробка проектів землеустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
І Експертно-грошова оцінка земель 0,00 10 000,00 10 000,00

У сього 0,00 10 000,00 10 000,00



))
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
Програма розвитку земельних відносин та охорони земель Верхньодніпровської 
міської об’єднаної територіальної громади Верхньодніпровського району 
Дніпропетровській області

0,00 10 000,00 10 000,00

У сього 0 ,00 10 000,00 10 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1 2 3 4 5 6 7
Затр ат 0,00

Видатки на проведення інвентаризації земель, топографічних 
зйомок об'єктів благоустрою та розробку проектів землеустрою

тис.грн. Кошторис 0,00 10 000,00 10 000,00
П родук ту 0,00

Кількість об'єктів, на яких планується провести інвентаризацію 
земель,топографічні зйомки об'єктів благоустрою та розробити 

проекти землеустрою
од. 0,00 1,00 1,00

Е ф ективності 0 ,00
Середні витрати на проведення інвентаризації земель, 

топографічних зйомок об'єктів благоустрою та розробку проектів 
землеустрою

тис.грн. Розрахунок 0,00 10 000,00 10 000,00

Я кості 0 ,00
Питома вага об'єктів, на яких проведено роботи до тих, що 

потрібно провести.
відс. 100,00 1,00 101,00

Міський голова 

ПОГОДЖЕНО:
Верхньодніпровська міська рада 
(Назва місцевого фінансового органу)

Міський голова

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
Розпорядження міського голови
від 25.02.2019 року №23/2____________________________________________

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)

0117310 0443

(найменування відповідального виконавця) 

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 15 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 15 000,00 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);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 програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів Верхньодніпровської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2018-2022рр., затверджена рішенням Верхньодніпровської міської ради № 30-3/УІІІ від 15.12.2017 року.

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення будівництва об'єктів (зовнішнє освітлення)



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення будівництва об'єктів (зовнішнє освітлення). 0,00 15 000,00 15 000,00

Усього 0,00 15 000,00 15 000,00

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
0,00 15 000,00 15 000,00

Усього 0,00 15 000,00 15 000,00

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

обсяг реконструкції об'єктів км. пкд 0,00 0,00 0,00
Продукту 0,00

кількість об'єктів, які планується реконструювати, од. пкд 0,00 1,00 1,00
Ефективності 0,00

середні витрати на реконструкцію одного об'єкта тис.грн. Розрахунок 0,00 15 000,00 15 000,00
Якості 0,00

рівень готовності об'єктів будівництва відс. 0,00 0,00 0,00



1

С (
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
Розпорядження міського голови________________________________
від 25.02.2019 року №23/2________ ________________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

ї . 0100000 Апарат (секретаріат) місцевої ради

2.

(код)

0110000 Верхньодніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника)

3.

(код)

0117330 0443

(найменування відповідального виконавця) 

Будівництвої інших об'єктів комунальної власності

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 200 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 200 000,00 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» (із змінами);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) від 09.07.2010р. № 679; Рішенн міської ради від 15.12.2017 року №18-3/УІП 
"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 рішеним Верхньодніпровської міської ради №30-3/УІІІ від 15.12.2017 року.

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

№ з/п Ціль державної політики

] Поліпшення стану наявного житлового фонду.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпеченя проведення реконструкції об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності



*Н
Л

0.
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 0,00 0,00

У сь ого 0 ,00 0 ,00 0 ,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 рр.

0,00 200 000,00 200 000,00

Усього 0,00 200 000,00 200 000,00

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 а т р а т 0 ,00

Обсяг видатків на реконструкції об'єктів тис.грн. Кошторис 0,00 200 000,00 200 000,00
П р о д у к т у 0 ,00

Кількість об'єктів, які планується реконструювати од. Розрахунок 0,00 2,00 2,00
Е ф ек т и в н о ст і 0 ,00

Середні витрати на реконструкцію 1 об"єкту тис.грн. Розрахунок 0,00 100 000,00 100 000,00
Я к ост і 0 ,00

Рівень готовності об'єктів реконструкції на 85 % од. Рр!фйхун(ж 0,00 1,00 1,00

Міський голова 

ПОГОДЖЕНО:
Верхньодніпровська міська рала

Калініченко Л.В
(ініціали/ініціал, прізвище)

Калініченко Л.В
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЬі а 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
Розпорядження міського голови

від 25.02.2019 року №23/2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

ї . 0100000 Апарат (секретаріат) місцевої ради

2.

(код)

0110000 Верхньодніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника)

3.

(код)

0117363 0490

(найменування відповідального виконавця)

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

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 705 448,63 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 705 448,63 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- 
ІІ/УІІІ "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 Ц іль держ авної 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
)

гривень

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

1 2 3 4 5
1 Проведення поточного та капітального ремонту житлового фонду 0,00 705 448,63 705 448,63

У сь ого 0 ,00 705  448 ,63 705  448 ,63

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 Програма розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів 

Верхньодніпровсько місько об'єднаної територіальної громади
0,00 705 448,63 705 448,63

У сь ого 0 ,00 7 05  448 ,63 705  448 ,63

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 а т р а т 0,00

Обсяг видатків на проведення капітального ремонту інвестиційних 
проектів

тис.грн. Кошторис 0,00 705 448,63 705 448,63

П р о д у к т у 0 ,00
Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати од. Розрахунок 0,00 6,00 6,00

Е ф ек т и в н о ст і 0 ,00
Середні витрати на капітальний ремонт 1 об"єкту тис.грн. Розрахунок 0,00 118,00 118,00

Я к о ст і 0 ,00
Рівень готовності об'єктів капітального ремонтуї на 100% од. Розрй^нрк у 7 0,00 0,00 0,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:
Верхньодніпровська міська рада
(Назва нансового органу)

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

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



г (
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
Розпорядження міського голови________________________________
від 25.02.2019 року №23/2

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 3 300 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 000 000,00 гривень та

спеціального фонду- 1 300 000,00 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»; Наказ Міністерства фінансів України від26.08.2014р.№ 836 « Про деякі питання запровадження програмно-цільвого 
методу складання та виконання місцевих бюджетів»._______________________________________________________________________________________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики
1 Розвиток автомобільних доріг в населених пунктах Верхньодніпровської міської ради

7. Мета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету



9. Напрями 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 1 300 000,00 3 300 000,00

У сь ого 2  000  000 ,00 1 300  000 ,00 3 3 0 0  000 ,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 Програма розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів 

Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022 рр.
2 000 000,00 1 300 000,00 3 300 000,00

У сь ого 2 0 00  000 ,00 1 3 0 0  00 0 ,0 0 3  300  000 ,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 а тр а т 0 ,00

Площа вулично-дорожньої мережі тис.кв.м Звіт про дорожньо-мостове 
господарство

442  000 ,00 3 00  800 ,00 742  800 ,00

П р о д у к т у 0 ,00
Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести 

ремонт
тис.кв.м 4 ,00 2 ,40 6 ,40

Е ф ек т и в н ост і 0 ,00
0 ,00

Середня вартість 1 кв. м ремонту вулично-дорожньої мережі тис.грн. 0 ,50 0 ,60 1,10
Середня вартість 1 кв.м. дорожнього покриття тис.грн. 0 ,50 0 ,60 1,10

Я к ост і 0 ,00
Динаміка відремонтованої площі вулично-дорожної мережі 

порівняно з попереднім роком
відс.

_______ ^ ______________
80 ,80 80 ,80 161,60



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
Розпорядження міського голови

від 25.02.2019 року №23/2

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)

0118340 0540

(найменування відповідального виконавця) 

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 129 149,91 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 129 149,91 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 від26.08.20І4р.№ 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/УПІ.____________________________________________________________________________________________

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

№  з/п Ціль держ авної політики

1 Покращення екологічного стану та навколишнього природного середовища

7. Мета бюджетної програми 
Утилізація відходів_______

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Придбання контейнерів для ГПВ



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Придбання контейнерів для ТПВ 0,00 129 149,91 129 149,91

У сь ого 0 ,00 129 149,91 129 149,91

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.

0,00 129 149,91 129 149,91

У сь ого 0 ,00 129 149,91 129 149,91

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 а т р а т 0 ,00

Обсяги закупівлі, всього тис.грн Кошторис 0,00 129 149,91 129 149,91
П р о д у к т у 0 ,00

Кількість контейнерів од. Розрахунок 0,00 14,00 14,00
Е ф ек т и в н ост і 0 ,00

середня вартість 1 одного контейнера, тис.грн Розрахунок 0,00 9,00 9,00
Я к о ст і 0 ,00

Питома вага встановлених контейнерів у відношені що потребують 
встановлення оіде. У/у Розрахунок 0,00 15,00 15,00

Міський голова 

ПОГОДЖЕНО:
Верхньодніпровська міська рада

Калініченко Л В
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Ь.



ЗАТВЕРДЖЕ1
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ №19-ОД
Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

розпорядження міського голови від 25 лютого 2019 року №23/2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

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 3 325 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 325 400,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 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/VI. ________________

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

1 Керівництво і управління у відповідній сфері
2 Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти

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

1 2 3 4 5

1
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти, культури, 
спорту.

3 325 400,00 0,00 3 325 400,00

УСЬОГО 3 325 400,00 0,00 3 325 400,00

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
У сього 0,00

№ 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
еф ективності 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. І/кошторис, штатний розпис 158,35 0,00 158,35

Начальник відідлу 

ПОГОДЖЕНО:

С.В.Сєргєєва

Л.В.Калініченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)
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ЗАТВЕї. . .v£HO
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ №19-ОД
Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

розпорядження міського голови від 25 лютого 2019 року №23/2

і .

2.

3.

0600000
(код)

0610000
(код) .

0611010

(код)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

0 9 1 0  Надання дошкільної освіти

(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 20 054 971,48 гривень, у тому числі загального фонду 18 974 444,00

спеціального фонду- 1 080 527,48 гривень.

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодес України, Наказ міністерства освіти і науки україни від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта". _____________ __ ____________________________________________________

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

№  з/п Ціль державної політики

1 Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

7. Мета бюджетної програми
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей



9. Напрями використання бюджетних коштів І
№ з/п

------------ -------- ----------------------------------------------------------- ------------------------

Напрями використання бюджетних коштів
у '?  -

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти

та виховання дітей
18 974 444,00 1 080 527,48 20 054 971,48

У С Ь О Г О 18 9 7 4  44 4 ,0 0 1 0 80  5 2 7 ,4 8 20  0 5 4  97 1 ,4 8

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
Довгострокова програма розвитку освіти Верхньодніпровської міської обєднаної 

територіальної громади на 2018-2022рр.
18 9 7 4  44 4 ,0 0 1 0 8 0  527 ,48 20  054  9 7 1 ,4 8

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
за т р а т 0 ,00

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
персоналу

од. Штатний розпис 67,30 0,00 67,30

середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами 
оплати віднесених до педагогічного персоналу

од. Штатний розпис 0,00 0,00 0,00

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. Штатний розпис 17,00 0,00 17,00
середньорічне число штатних одиниць робітників од. Штатний розпис 86,65 0,00 86,65

кількість дошкільних навчальних закладів од. Мережа установ 6,00 0,00 6,00
кількість груп од. Мережа установ 28,00 0,00 28,00

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. Штатний розпис 180,95 0,00 180,95
п р о д у к т у 0 ,00

кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб Табель відвідування дітей 621,00 0,00 621,00
кількість дітей від 0 до 6 років осіб Статистична звітність, електронна 

черга, табель відвідування дітей
799,00 0,00 799,00

е ф ек т и в н о ст і 0 ,00
діто-дні відвідування Д Н І В Кошторис, розрахунок 65 949,00 0,00 65 949,00

витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі грн. Кошторис, розрахунок 30 554,66 1 739,97 32 294,63
я к ост і 0 ,00

кількість днів відвідування од. у. Розрахунок 106,00 0,00 106,00
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою відс. /  Розрахунок 77,70 0,00 77,70

Начальник відідлу (1 |С
/
/  С.В.Сергеева

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



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

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ №19-ОД
Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

розпорядження міського голови від 25 лютого 2019 року №23/2

Е

2.

3 .

0600000

(код)

0610000
(код)

0611020

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою- 
0921 дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 40 287 689,05 гривень, у тому числі загального фонду 39 958 288,11 гривень та

спеціального фонду- 329 400,94 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-/9 зі змінами;Закон України про освіту;Наказ МФУ від 02.08.2010р. №805 "Про затвердження основних 
підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконаний місцевих бюджетів" зі змінами;Наказ МОН України від 26.09.2005р. №557 "Про впорядкування умов 
оплати праці працівників бюджетних установ"; Програма економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефекгивна держава", 
Розпорядження КМУ від 23.05.2007р. № 308-р (зі змінами від 21.07.2010 № 1467-р);Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, 
складання та виконання бюджетних програм (зі змінами від 30.09.2016 № 860);Наказ МФУ від 20.09.2017р. № 793 (із зміанми внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів № 1181 
від 29.12.2017р. "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Наказ МФУ від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження 
Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм"(зі змінами від 12.01.2012 № 13)

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

1 Забезпечення підвищення мотивації учнівської молоді до поглибленого вивчення профілюючих дисциплін та задоволення їх потреб у професійному самовизначенні.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми
№  з/п Завдання

1 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами



9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти - 

всьго, у тому числі за рахунок 39 958 288,11 329 400,94 40 287 689,05

освітньої субвенції 25 355 300,00 25 355 300,00

У С Ь О Г О 3 9  958  288,11 329  400,94 4 0  287  689 ,05

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
1 Довгострокова програма розвитку освіти Верхньодніпровської міської обєднаної 

територіальної громади на 2018-2022рр. 39  9 58  288,11 329  400 ,94 40  287  689 ,05

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 закладів (за І-ІІ ступенями шкіл) од. М ережа 1,00 0,00 1,00
кількість класів (за І-ІІ ступенями шкіл) од. М ережа 9,00 0,00 9,00

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
персоналу

од. Ш татний розпис 204,83 0,00 204,83

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. Ш татний розпис 23,25 0,00 23,25
середньорічне число штатних одиниць робітників од. Ш татний розпис 95,00 0,00 95,00

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. Ш татний розпис 323,08 0,00 323,08
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами 

оплати віднесених до педагогічного персоналу
од. Ш татний розпис 32,50 0,00 32,50 ’

кількість закладів (за І-ІІІ ступенями шкіл) од. мережа 4,00 0,00 4,00
кількість класів (за І-ІІІ ступенями шкіл) од. М ережа 73,00 0,00 73,00

продукту 0,00
кількість годин навчального плану годин тарифікація 3 669,50 0,00 3 669,50

наповнюваність класів осіб розрахунок 21,27 0,00 21,27
ефективності 0,00

діто-дні відвідування Д Н І В розрахунок 340 320,00 0,00 340 320,00
якості 0,00

кількість днів відвідування Д Н І В розрахунок 160,00 0,00 160,00



(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ №19-ОД
Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

розпорядження міського голови від 25 лютого 2019 року №23/2

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)

0614030 0824

(найменування відповідального виконавця) 

Забезпечення діяльності бібліотек

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 98 303,50 гривень, у тому числі загального фонду 96 300,00 гривень та

спеціального фонду - 2 003,50 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 від 14.12.2010р. № 2778-УІ "Про культуру" зі змінами; Закон України від 27.01.1995р. № 32/95 ВР "Про бібліотеки і бібліотечну систему" зі 
змінами; Постанова КМУ від 30.05.1997р. № 510 "Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні" зі змінами; Наказ МФУ, 
Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. № 1150/41"Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх використання для 
місцевих бюджетів в галузі "Культури"_____________ ______________________________________________________________________________________________________________

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

1 Забезпечення прав громадян на бібіліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних здібностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове 
користування бібліотеками_______ ____________ _____________________________________________________________________________________________________________



8. Завдання бюджетної програми
№  з/п Завдання

1 Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ гривень

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

1 2 3 4 5
3 Забезпечення діяльності бібліотек 96 300,00 2 003,50 98 303,50

У С ЬО ГО 96  300,00 2 003,50 98 303,50

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 цільова комплексна програма розвитку культури, фізичної культури та 
спорту Верхньодніпровської обєднаної територіальної громади на 2018-2022рр. 96 300,00 2 003,50 98 303,50

№  з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат 0,00

середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. штатний розпис 1,00 0,00 1,00
кількість установ - усього од. мережа 1,00 0,00 1,00

середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис 1,00 0,00 1,00
продукту 0,00

число читачів тис.чол. звітність установ 0,35 0,00 0,35
бібліотечний фонд тис.грн. звітність установ 24,85 0,00 24,85

поповнення бібліотечного фонду тис. примірників звітність установ 0,10 0,00 0,10
бібліотечний фонд тис. примірників звітність установ 4,02 0,00 4,02

поповнення бібліотечного фонду тис.грн. звітність установ 2,00 2,00 4,00
списання бібліотечного фонду тис.грн. звітність установ 0,37 0,00 0,37

тис. примірників звітність установ 1,40 0,00 1,40
кількість книговидач од. звітність установ 10,04 0,00 10,04

ефективності 0,00
кількість книговидач на 1 працівника (ставку) од. розрахунок 10,04 0,00 10,04

середні затрати на обслуговування 1 читача грн. розрахунок 280,86 0,00 280,86
середні витрати на придбання 1 примірника книжок грн. розрахунок 20,00 0,00 20,00

якості 0,00
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді 

відповідно до фактичного показника попереднього періоду
відс. розрахунок 111,00 0,00 111,00

динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді 
відповідно до фактичного показника попереднього періоду

відс. / /  розрахунок
У /  _____________

100,10 0,00 100,10



>•*«*»

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

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ №19-ОД
Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

розпорядження міського голови від 25 лютого 2019 року №23/2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 . 0600000 Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Орган з питань освіти і науки

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0614060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних 
закладів

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 177 270,00 гривень, у тому числі загального фонду 177 200,00 гривень та

спеціального фонду- 70,00 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 від 14.12.2010р. № 2778-VI "Про культуру" зі змінами; Указ президента України від 21.03.2000р. № 485/2000 "Про державну підтримку клубних закладів" зі 
змінами; Наказ МФУ, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. № 1150/41"Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх 
використання для місцевих бюджетів в галузі "Культури";Довгострокова цільова комплексна програма розвитку культури, фізичної культури та спорту Верхньодніпровської міської 
об'єднаної територіальної громади на 2018-2022рр., затверджено рішенням Верхньодніпровської міської ради від 15.12.2017р. № 24-3/УІІІ

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

Забезпечення організації культурного дозвілля населення

7. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення



8. Завдання бюджетної програми
№  з/п Завдання

1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№  з/п Напрями використання бю джетних коштів Загальний фонд С пеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших

клубних заходів
177200,00 70,00 177270,00

У С Ь О Г О 177 200 ,00 70 ,00 177 270 ,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
т і і п я і і

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

1 2 3 4 5
Довгострокова цільова комплексна програма розвитку культури, фізичної культури та 
спорту Верхньодніпровської обєднаної територіальної громади на 2018-2022рр. 177 200 ,00 70 ,00 177 270 ,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

середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. штатний розпис 1,25 0,00 1,25
середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис 1,50 0,00 1,50

кількість установ (усього), од. мережа 2,00 0,00 2,00
кількість установ (усього),у т.ч. будинків культури од. мережа 1,00 0,00 1,00

кількість установ (усього),у т.ч. клубів од. мережа 1,00 0,00 1,00
кількість гуртків од. звітність установи 6,00 0,00 6,00

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного 
персоналу

од. штатний розпис 0,25 0,00 '0,25

продукту 0,00
кількість відвідувачів-усього осіб звітність установи 2 120,00 0,00 2 120,00

кількість відвідувачів-усього у т.ч. безкоштовно осіб звітність установи 2 120,00 0,00 2 120,00
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного 

дозвілля населення
од. звітність установи 195,00 0,00 195,00

ефективності 0,00
середні затрати на одного відвідувача грн. розрахунок 83,58 0,00 83,58

середні затрати на проведення одного заходу грн. розрахунок 908,72 0,00 908,72
якості 0,00

динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до 
фактичного показника попереднього періоду

відс. п розрахунок 100,00 0,00 100,00
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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 №19-ОД
Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

розпорядження міського голови від 25 лютого 2019 року №23/2

2 .

3 .

0600000

(код)

0610000
(код)

0611090

(код)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника)
Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 
___________________________________________дітьми______________________________________________________________________________

(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 362 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 362 600,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс України;Наказ МФУ від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів"(зі змінами від 02.12.2014 № 1194);Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих 
бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання"(зі змінами від 30.09.2016 № 860);11аказ МФУ від 20.09.2017р. № 793 (зі змінами внесеними згідно з наказом Міністерства 
фінансів № 1181 від 29.12.2017р.)"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";Закон України "Про позашкільну освіту від 
07.12.2000р. № 2120-ІІІ"(зі змінами від 05.09.2017р. № 2145-VIII).

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

1 Реалізація державної політики в галузі освіти: створення умов для гармонійного розвитку особисьості, задоволення дітей і підлітків у додатковій освіті, організація їх дозвілля

2 Виявлення, розвиток і підтримка юних талантів та обдаровань, стимулювання творчого самовдосконалення дітей і юнацтва, формування у дітей та юнацтва національної самосвідомості, активної громадської
позиції.

3 Задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до їїї інтересів і здібностей.

7. Мета бюджетної програми
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місчя проживання

8. Завдання бюджетної програми
№  з/п Завдання

1 Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

•
І.

*
'



9. Напрями використання бюджетних коштів
__________гривень

№  з/п Н ап рям и  використання бю дж етн и х  кош тів Загальний ф онд С пеціальний ф онд У сього

1 2 3 4 5
1 Надання рівниж можливостей дівчатам та хлопчикам у сфері отримання позашкільної 

освіти.
4 362 600,00 0,00 4 362 600,00

УСЬОГО 4 362 600,00 0,00 4 362 600,00

10. П ерел ік  м ісцевих  /  регіон альн и х  програм , щ о виконую ться у складі бю дж етн о ї програм и
гривень

№  з/п Н айм енування м ісцевої /  рег іон альн о ї п рограм и Загальний  ф онд С пеціальний ф онд У сього

1 2 3 4 5
Довгострокова програма розвитку освіти Верхньодніпровської міської обєднаної 

територіальної гпомади на 2018-2022рр.
4 362 600,00 4 362 600,00

11. Гезультативні п оказники  бю дж етної програм и

№  з/п П оказники О диниця
вим іру

Д ж ерело  ін ф орм ац ії Загальни й  ф онд С п ец іальний  ф онд У сього

1 2 3 4 5 6 7
затрат 0,00

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
персоналу

од. штатний розпис 14,25 0,00 14,25

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 2,00 0,00 2,00
середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис 13,50 0,00 13,50

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. штатний розпис 35,25 0,00 35,25
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами 

оплати віднесених до педагогічного персоналу
од. штатний розпис 5,50 0,00 5,50

кількість закладів од. мережа 2,00 0,00 2,00
продукту 0,00

середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту осіб мережа 600,00 0,00 600,00

ефективності 0,00
витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту грн. розрахунок/) / 7 271,00 0,00 7 271,00

якості 0,00
кількість днів відвідування Д Н І В розрахунок / 180,00 0,00 180,00

Н ачальник в ідідлу

пого,
С.В.Сергеева

Л.В.Калініченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ №19-ОД
Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

розпорядження міського голови від 25 лютого 2019 року №23/2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

2.

(код)

0610000

(найменування головного розпорядника) 

Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

3.

(код) • 

0615031

(найменування відповідального виконавця)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 416 900,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 416 900,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний Кодекс; Закон України про освіту; Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту № 15 від22.04.2005 року, Наказ МФУ від 01.10.2010 № 
1150/41"Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"________________________

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

№  з/п Ц іль держ авної політики

1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими школами

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл вобраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, 
змістовного відпочинку і дозвілля дітей__________ _________ _______________________________________________________________________________________________

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень {

№  з/п Н апрям и використанн я бю дж етн их  кош тів З агальни й  ф онд С пец іальний  ф онд У сього

1 2 3 4 5

1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей 
дитячо-юнацькими спортивними школами

2 416 900,00 0,00 2 416 900,00

У С Ь О Г О 2 416 900,00 0,00 2 416 900,00

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

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

1 Довгострокова програма розвитку освіти Верхньодніпровської міської обеднаної 
територіальної громади на 2018-2022рр. 3 4 5

Усього 2 416 900,00 2 416 900,00

11. Результативн і показни ки  бю дж етн ої програм и

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

за т р а т 0 ,00
кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі 

їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких 
здійснюються з бюджету, од.

од. мережа 1,00 0,00 1,00

кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з 

бюджету. V  р о з р і з і  їх видів (ДЮСШ. КДЮСШ. СДЮШОР). осіб.
осіб штатний розпис 21,00 0,00 21,00

кількість груп шт. мережа 33,00 0,00 33,00
п р о д у к т у 0 ,00

середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з 

бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб
од. мережа 500,00 0,00 500,00

е ф ек т и в н о ст і 0 ,00

витрати на 1 дитину, яка відвідує спортивну школу грн. розрахунок 4 833,80 0,00 4 833,80
я к ост і 0 ,00

% дітей, які візьмуть участь у тренувально-оздоровчих таборах відс. л розрахунок 30,00 0,00 30,00

С. В Сергеева

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

к .



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

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ №19-ОД
Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

розпорядження міського голови від 25.02.2019р. №23/2

*

1 .

2 .

3.

0600000

(код)

0610000

(код)

0617363

(код)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

^  Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
__________________________________________окремих територій_______________________________________________________________________

(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 53 357,98 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 53 357,98 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Конституція України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів._______ _______________________________________________________________________________________________________

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

№  з/п Ц іль держ авної політики

1 Виконання інвестиційних програм в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території.

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечення виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій



9. Напрями використання бюджетних коштів ) у
______________________гривень

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

1 2 3 4 5

1
Забезпечення проведення реконструкції окремих об'єктів в рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій

53 357,98 53 357,98

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

Довгострокова програма розвитку освіти Верхньодніпровської міської обєднаної 
територіальної громади на 2018-2022рр.

53 357,98 53 357,98

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

затрат

Реконструкція КЗДО №8 "Золота 
рибка" з облаштуванням прилеглої 

території з виготовленням проектно 
кошторискої документації.

0,00

Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації 
проведення реконструкції КЗДО №8 "ЗОЛОТА РИБКА" тис.грн.

проектно-кошторисна документація
0,00 53,36 53,36

продукту 0,00
Кількість установ в яких проведено реконструкцію од. звітність закладу 0,00 1,00 1,00

ефективності 0,00
Середні витрати на реконструкцію об'єкту тис.грн. розрахунок 0,00 53,36 53,36

якості 0,00
Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим 

роком
відс. розрахунок закладу 0,00 100,00 100,00


