
УКРАЇНА.
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
КАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ДIIIII РОП І Г РО ВС Ь КОЇ О Б Л А С ГІ

ВІДДІЛ КАПIT VIЬНОГО БУДІВНИЦТВА 
В ЕРХ11ЬОДІ11ПРОВСЬ KOI МІСЬ КОЇ РАДИ

НАКАЗ

від “27 жовтня 2021 року № 50
«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 № І 194 «Про внесення 
змін до Основних підходів до запровадження програмно -цільового методу.(ф 
складання та виконання місцевих бюджетів» (Зі змінами) від 26 серпня 20Ї4В 
рок\ №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), рішення 
виконавчого комі тету Верхньодніпровської міської ради № 505 від 27 
жовтня 2021 року, 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 
( 1<111<B1<M Б):
1517322 «Будівництво медичних установ та закладів » на суму 963169,00 гри. 
в том\ числі но загальному фонду 0 грн. , но спеціальному фонду 963169,00 
три.

2. Кой і роль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В.о. начальника В.ІІЕРЕТЯКА



ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

2._____________ 1510000_____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3._____________ 1517322_____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

1._____________ 1501)001)_____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Відділ капітал ьного будівництва Верхньодніпровської міської ради 43957230

Відділ капітального

(п а й ме нува н н я гол о в н о го роз: і о рядни к а

будівництва Верхньодніпровської

коштів місцевого бюджету)

міської ради

(код за ЄДРПОУ)

43957230
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

______________ 7322________________ ___________ 0443___________ Будівництво-1 медичних установ та закладів_____________
(код іипово: програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетно: програми згідно з Типовою програмною класифікацією

кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

0453600000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 963 169,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціа: ьного фонду- 963 169,00 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/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 прпо Відділ капаітального будівництва Верхньодніпровської міської ради , затверджене рішенням Верхньодніпровської 
міської ради від 28.01.2021 року № 100-4/1Х, рішення виконавчого комітету №505 від27.10.2021р.

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

Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного (і>\ нкціонування закладів охорони здоров'я. покращення досіл иіюст: та якос:: надання медично: допомоги населенню

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території



гривень
'< | |llll|»IMil Illi корне 11)11ПЯ 6lO. ІЖСТНИХ коштів

№ з/її Напрям и використання бюджетних коштів Загальний фонд С: юціальний фонд Усього

1 2 -» 4 5
Забезпечення проведення кап •: ■ ал ь н о го б у д і в н и цт в а 0.00 92 880,00 92 880.00

2 ЗаОСЗПЄЧСН Н5 проведення італ ь н о го ре м о нту 0.00 0.00
3 Забезпечені-:» проведення ка:: Пального ремонту (ви: оювлення і 1КД) 0.00 98 868.00 98 868.00
4 Рсконструкц я та реставрація 0.00 77: 421.00 і / 77! 421,00 л /

5 сього 0,00 963 169,00 963 169,00

10. 1 Іерелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

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

1 2 4 5
Усього________________________________________________________________ 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/11 Показники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 . 4 5 6 7
затрат

Реконструкція індивідуальних теплових пунктів, газових котелень грн. Кошторис на 202 і рік 0,00 77 і 421,00 771 421,00 ■

п Капітальний ремонт облаштування вхідної групи АЗПМС 
(виготовлення ПКД)

грн. Кошторис на 202 і рік 0,00 98 868,00 98 868,00;

8 Будівництво індивідуальних теплових пунктів, газових котелень грн. Кошторис на 2021 вік 0,00 92 880,00 92 880:00
продукту

з Кількість об'єктів .які планується обладнувати індивідуальним 
те п л 0 в и М П У Н кто м

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

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

од. Рішення міської ради 0,00 7 ЛП • :/.VV 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 0,00 257 140,33 257 140,33. .

6- Середні витрати на виготовлення ПКД грн. Розрахунок ' 0.00 14 124.00 14 124,00
10 Середні витрати грн. Розрахунок 0,00 0,00 0,00

я кості
. . . ,7 Відсоток виконаних робіт- в і де. Розрахунок 0,00 100,00 ] 00,00


