
УКРАЇНА
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
КАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 
ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ
від “17” листопада 2021 року № 54

«Про внесення змін до Паспорту бюджетної програми на 2021 рік»

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, наказів 
Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1194 «Про внесення 
змін до Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів» (Зі змінами) від 26 серпня 2014 
року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), рішення сесії 
Верхньодніпровської міської ради № 122-5/ІХ від 11 березня 2021 року, 
рішення виконавчого комітету міської ради від 17 листопада 2021 року № 
521, вважаю за необхідне:

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2021 рік по Відділу 
капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради за кодом 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 
(КПКВКМБ):
1517461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму 5774597,00 
грн., в тому числі по загальному фонду 5774597,00 гри. , по спеціальному 
фонду 0 грн.
1517321 «Будівництво освітніх установ та закладів» на суму 287560 грн. в 
тому числі по загальному фонду 0 грн., по спеціальному фонду 287560,00 грн.
1517322 «Будівництво медичних установ та закладів» на суму 262528,00 грн. в 
тому числі по загальному фонду 0 грн., по спеціальному фонду 262528,00 грн.
1517330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» на суму 
895171,00 грн. в тому числі по загальному фонду 0 грн. , по спеціальному 
фонду 895171,00 грн.



ЗАТВЕРДЖЕІ К)
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № К36
(у редакції наказу Міністерства фінансів України під 29 грудня 201К року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділ капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.11.2021№ 54____________________________

3. ___ _________ 1517322_____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1500000 Відділ капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради 43957230
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1510000 Відділ капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради 43957230
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

______________ 7322______________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0443__________
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Будівництво-1 медичних установ та закладів_____________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

0453600000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 262 528,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 262 528,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінанчів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами), Рішення сесії 
міської ради від 11.03.2021 року №122-5/1Х "Про внесення змін до рішення Верхньодніпровської міської ради від 24.12.2020 року № 51-3/ІХ "Про місцевий бюджет Верхньодніпровської 
міської терит оріальної громади на 2021 рік", Положення прпо Відділ капаітального будівництва Верхньодніпровської міської ради , затверджене рішенням Верхньодніпровської 
міської ради від 28.01.2021 року № 100-4/ІХ, рішення виконавчого комітету №521 від17.11.2021р.

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування закладів охорони здоров"я, покращення доступності та якості надання медичної допомоги населенню

7. Мста бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території_______________________________________________

X. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 11 ронедеї 111 я кін і італьїіого будівництва_______________________ _ __________________________________________________ _____________________________________________________________________
2 Jl І р< ик'.ш'1111 >і кп 11 іі її її ы н п і, ремонту



З || Іроіісдсппя prluilU I PVKIIII Illi", к 1.1

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення проведення капітального будівництва 0,00 1,00 1,00
2 Забезпечення проведення капітального ремонту 0,00 0,00 0,00
3 Забезпечення проведення капітального ремонту (виготовлення ПКД) 0,00 75 600,00 75 600,00
4 Реконструкція та реставрація 0,00 186 927,00 186 927,00

УСЬОГО 0,00 262 528,00 262 528,00

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
Усього 0,00

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

1 Реконструкція індивідуальних теплових пунктів, газових котелень грн. Кошторис на 2021 рік 0,00 186 927,00 186 927,00

2 Капітальний ремонт облаштування вхідної групи АЗПМС 
(виготовлення ПКД)

грн. Кошторис на 2021 рік 0,00 75 600,00 75 600,00

8 Будівництво індивідуальних теплових пунктів, газових котелень грн. Кошторис на 2021 рік 0,00 1,00 1,00
продукту

3 Кількість об'єктів ,які планується облаштувати індивідуальним 
тепловим пунктом

од. Рішення міської ради 0,00 3,00 3,00

4 Кількість об'єктів ,яким планується провести облаштування вхідної 
групи АЗПМС

од. Рішення міської ради 0,00 7,00 7,00

9 кількість об'єктів од. Рішення міської ради 0,00 0,00 0,00
ефективності

5 Середні витрати на облаштування 1 індивідуального теплового 
пункту

грн. Розрахунок 0,00 62 309,00 62 309,00

6 Середні витрати на виготовлення ПКД грн. Розрахунок 0,00 10 800,00 10 800,00
10 Середні витрати грн. Розрахунок 0,00- 0,00 0,00

якості
7 Відсоток виконаних робіт відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

В.о.начальника відділу капітального будівництва ПЕРЕТЯКА В.О.
(ініціали/ініціал, прізвище),

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Верхньодніпровської міської ради 
(Назва місцевого фінансового органу)



мальник фіна вого, відділу

М.П.

021_________
ідпис)

МАКСИМОВА В.М.
(ііііціплн/іиіціші, 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
Відділ капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.11.2021№ 54_________________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1._____________ 1500000_____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Відділ капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43957230
(код за ЄДРПОУ)

2._____________ 1510000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Відділ капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

43957230
(код за ЄДРПОУ)

1517461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0453600000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 774 597,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 774 597,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №4282-VI ( зі змінами),Закон України "Про державний бюджет України 
на 2021 рік" від 15.12.2020 №1082-ІХ,Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання 
запровадження програмно -цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх 
виконання" (зі змінами), Рішення виконавчого комітету міської ради від 10.03.2021 року № 92 " Про внесення змін до рішення Верхньодніпровської міської ради від 24.12.2020 року Ns 
51-3/ІХ "Про місцевий бюджет1 Верхньодніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", Положення про Відділ капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради 
за гверденс рішенням Верхньодніпровської міської ради від 28.01.2021 року Ns 100-4/ІХ, Рішення виконавчого комітету міської ради від 17.11.2021 № 521

М (i llі державної політ ики, па досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ ч/п Ціль державної політики

'Іііін-іііечеііп» ііронс/ісиіїй поточного ремонту о(5"<:кт-ів транспортної інфраструктури

7. Мет а бюджетної програми
( 'т ворения безпечних умов дорожньої о руху, забезпечення життєво важливих інтересів населення, об'єктів виробництваа, підприємств, установ і організацій шляхом поліпшення 
стішу іівтотріїїісііорттіого сполучення.



К. ’Іішдшіня Ьіоджетиої програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

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 ремонту об'єктів транспортної інфраструктури 5 774 597,00 0,00 5 774 597,00

УСЬОГО 5 774 597,00 0,00 5 774 597,00

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
Усього 0,00

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

1 Витрати на ремонт доріг грн. Кошторис на 2021 рік 5 774 597,00 0,00 5 774 597,00
продукту

2 Протяжність вулично-дорожньої мережі, яку планується 
відремонтувати

кв. м. Прогноз 8 020,00 0,00 8 020,00

ефективності
3 Середні витрати на ремонт автомобільних доріг 1 кв.м грн. Розрахунок 720,20 0,00 720,20

ЯКОСТІ
4 Відсоток виконаних робіт відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

В.о.начальника відділу капітального будівництва ПЕРЕТЯКА В.О.

ПОГОДЖЕННЯХ.
Фінансовий відділ Верхньодніпровської міської ради 
(Назва місцевого фінансового органу) 

..

(пі-Дпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

МАКСИМОВА В.М.
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕІ10
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року Яч 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділ капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.11.2021№ 54_________________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1._____________ 1500000_____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Відділ капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43957230
(код за ЄДРПОУ)

1510000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Відділ капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

43957230
(код за ЄДРПОУ)

1517330 7330

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Будівництво-1 інших об'єктів комунальної власності

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0453600000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 895 171,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фоиду- 895 171,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР ( зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №4282-VI (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України 
на 2021 рік " від 15.12.2020 № 1082-ІХ, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх 
використання" ( зі змінами), Рішення сесії міської ради від 11.03.2021 року №122-5/ІХ "Про внесення змін до рішення Верхньодніпровської міської ради від 24.12.2020 року №51-3/ІХ 
"Про місцевий бюджет Верхньодніпровської
міської територіальної громади на 2021 рік", Положення про Відділ капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради затвердженеє рішенням Верхньодніпровської міської 
ради від 28.01.2021 року №І00-4/ІХ, Рішення виконавчого комітету міської ради від 17.11.2021 року № 521

6. І (ілі держіїніюї полі тики, па досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми___________________________________________________________________________________________

№ з/п Ціль державної політики

І Забезпечення розви тку інфраструктури території громади

7. Мста бюджетної програми
Забезпечення розцінку інфраструктури території громади______________________________________________________________________________________________________________________

X. Завдання бюджетної програми



№ ч/іі Завдання

І Забезпечення проведення робіт по будівництву об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Забезпечення проведення робіт по будівництву об'єктів соціальної та виробничої 
інфраструктури комунальної власності

0,00 326 500,00 326 500,00

2 Забезпечення проведення робіт з реконструкції та реставрації 0,00 568 671,00 568 671,00
УСЬОГО 0,00 895 171,00 895 171,00

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
Усього 0,00

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

1
Обсяг видатків для проведення робіт по будівництву та 

реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури 
комунальної власності

грн.
Кошторис на 2021 рік

0,00 895 171,00 895 171,00

продукту
2 Кількість об'єктів по яким планується фінансування од. /Рішення міської ради 0,00 5,00 5,00

ефективності
3 Середні витрати на 1 об"єкт грн. Розрахунок 0,00 179 034,00 179 034,00

якості
4 Відсоток виконаних робіт відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

В.о.начальника відділу капітального будівництва

ПОГОД^ЕИО^^
Фінансовий; відділ Верхньодніпровської міської ради 
(НазЙа мієЦ&йго Фінансового органу)

Нач ал ь н и к ф і н ансо в ого відділу
ІЦШ

17.11.2021
gfj

(підріс) V

/(підпис)

ПЕРЕТЯКА В.О.

(ініціали/ініціал, прізвище)

МАКСИМОВА В.М.
(ініціапи/ініціал, прізвище)



<Л ГІН РДЖІ ІК>
I Inm Мпшчі'річ ни фінішнії Укріїїііи Й6 першій 2014 року № К її»
(у редакції шпону Мншчереіііи фішінгіп України під і рудим 201К року № 1209)

ЗАГІНІ’ДЖІ І К >
І ІНКИ !

ВІДДІЛ КІІНІ Г11ИЫ1О1 (І ПудіІІІІИЦТІІІІ І ІерХІІЬОДІІІНрОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ рлдії

(іпіймсіїупіпііія головного розпорядники коніїні міоцопоі'о бюджету)

17.11.2021№ 54_______________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.1500000 Відділ капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради________________________________ ________43957230
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. _ 1510000 Відділ капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради 43957230
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1517321 7321 0443 Будівництво-1 освітніх установ та закладів 0453600000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації

кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призиачень/бюджетних асигнувань 287 560,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 'J 287 560,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми (
Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР ( зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 4282-VI ( зі змінами)
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12 2020 №1082-ІХ, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України 
від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних 
програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами), Рішення сесії міської ради від 11.03.2021 року 122-5/ІХ " Про внесення змін до рішення Верхньодніпровської 
міської ради від 24.12.2020 року № 51-3/ІХ " Про місцевий бюджет Верхньодніпровської міської територіальної громади на 2021 рік" , Положення про Відділ капітальногор будівництва 
Верхньодніпровської міської ради затверджене рішенням Верхньодніпровської міської ради від 28.01.2021 року № 100-4/ІХ,Рішення виконавчого комітету від 17.11.2021 № 521

6. І (ілі державної полі гики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Розвиток загальної освіти, мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до освітніх потреб громад

7. Мета бюджетної програми
Забсз 11 с ч е п 11 я роз в і г г ку і н фра стр у к гурн території_______________________________________________________________________________________________________________________________

8, Завдання бюджетної прогрими______________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ч/п Завдання



9, І Іипрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

і Забезпечення виконання відділом наданих законодапвством повноважень у сфері 
капітального будівництва територіальної громади міста

0,00 , 287 560,00 287 56.0,00 
/

УСЬОГО 0,00 287 560,00 \/287 560,00

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
Усього 0,00

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

1 Обсяг реконструкції грн. Кошторис на 2021 рік 0,00 287 560,00 287 560,00
5 Обсяг капітального ремонту грн. Кошторис на 2021 рік 0,00 0,00

продукту
2 Кількість об'єктів, які планується реконструювати од. Рішення міської ради 0,00 5,00 5,00

ефективності
3 Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту грн. Розрахунок 0,00 57 512,00 57 512,00

ЯКОСТІ
4 Відсоток виконаних робіт відс. 0,00 100,00 100,00

В.о.начальника відділу капітального будівництва

ПОГОДЖЕНО:

ПЕРЕТЯКА В.О.

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

МАКСИМОВА В.М.
(ініціали/ініціал, прізвище)


