
УКРАЇНА
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Верхньодніпровського МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від “16” квітня 2021 року № 162
«Про внесення змін до розпорядження від 12.02.2021 року № 71/2 «Про 

затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік по міській раді» 
(зі змінами, внесеними згідно з розпоряджень

Верхньодніпровського міського голови 
від “15” лютого 2021 року № 81/2, 
від “03” березня 2021 року № 101, 
від “17” березня 2021 року № 112, 
від “26” березня 2021 року № 124)

Керуючись Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2021 рік», Законом України «Про Національну програму 
інформатизації», наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 (зі 
змінами), наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про 
затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів" (із змінами), наказом Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. 
№ 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки 
ефективності бюджетних програм» (зі змінами) та інших нормативних актів, що 
регламентують застосування ПЦМ вважаю за необхідне:

1. По міській раді в розрізі кодів програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів на підставі рішення Виконавчого комітету 
Верхньодніпровської міської ради № 133 від 14.04.2021 року «Про внесення змін до 
рішення «Про місцевий бюджет Верхньодніпровської міської територіальної 
громади» № 51-3/ІХ від 24.12.2020 року затвердити паспорт по:

0113241 - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту 
і соціального забезпечення в сумі 12986,815 тис. грн., в т.ч. загального фонду 
12986,815 тис. грн. та спеціального фонду 0,00 тис. гри.,

0116013 - Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного
господарства в сумі 2407,427 тис. грн., в т.ч. загального фонду 2407,427 тис. грн. та 
спеціального фонду 0,00 тис. грн.

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Верхньодніпровський
міський голова м/ Геннадій ЛЕБІДЬ
Савочка-Береза 6-05-04

У 040У.Д



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Верхньодніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Ж _____________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.____________0100000____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

______ Верхньодніпровська міська рада______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04052595
(код за ЄДРПОУ)

0110000 Верхньодніпровська міська рада 04052595

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0116013
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

6013
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0620
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства___________________________________________

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

0453600000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 407 427,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 407 427,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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/УШ
від 15.12.2017 року , рішення міської ради від 24.12.2020 № 51 -3/ІХ "Про місцевий бюджет Верхньодніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Безперебійна робота об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства



ГГ'ТЛРР'ТЛр

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 2 407 427,00 0,00 2 407 427,00

УСЬОГО 2 407 427,00 0,00 2 407 427,00

гривень
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 реформування і розвитку житлово-комунального господарства 
населених пунктів
Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022рр„

2 407 427,00 0,00 2 407 427,00

Усього 2 407 427,00 0,00 2 407 427,00

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

кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, 
які потребують підтримки од. Реєстраційні журнали 1,00 0,00 1,00

продукту 0,00
кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, 

яким планується надання підтримки од. розрахунок 1,00 0,00 1,00

ефективності 0,00
середня сума підтримки одному збитковому підприємству тис.грн. розрахунок 3 000,00 0,00 3 000,00

якості 0,00
питома вага підприємств водопровідно-каналізаційного 

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

відс.
розрахунок

100,00 0,00 100,00

Г.М Лебідь 
(ініціали/ініціал, прізвище)

Верхньодніпровський міський голова
(підпис)

погоджіща^
Фінансовий відділ Верхньодніпровської міської ради 
(Назва місцевої о фінансового органу)

/А* лУХ Уп, ЯАл
Начальник фінансового відділу

W; ш)

(Дата погодження)

Аф '.-0 АХ/

/ (підпис)

В.М. Максимова
(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
Розпорядження міського голови
Верхньодніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

З 0113241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального 0453600000
_________________________________ ____________________________________ ___________________________ захисту і соціального забезпечення________________________

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету)
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

1. 0100000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

Верхньодніпровська міська рада 04052595
(код Програмної класифікації видатків та 

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

2. 0110000 Верхньодніпровська міська рада 04052595
(код Програмної класифікації видатків та 

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 12 986 815,00 гривень, у тому числі загального фонду 12 986 815,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про соціальні послуги" , Постанова КМУ від 29.12.2009 № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" зі змінами, Постанова КМУ від 01.06.2020 № 587 "Про організацію надання соціальних послуг", рішення міської ради від 
24.12.2020 № 51 -3/ІХ "Про місцевий бюджет Верхньодніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних 
життєвих обставинах

7. Мета бюджетної програми
Виконання функцій і завдань направлених на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних 
життєвих обставинах



гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)
12 856 815,00 0,00 12 856 815,00

2 Забезпечення виконання завдань (проектів) з інформатизації. 130 000,00 0,00 130 000,00
УСЬОГО 12 986 815,00 0,00 12 986 815,00

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 12 986 815,00 0,00 12 986 815,00

Усього 12 986 815,00 0,00 12 986 815,00

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

кількість установ од. положення 1,00 0,00 1,00
кількість відділень од. положення 5,00 0,00 5,00

у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та 
тимчасового проживання од. положення 1,00 0,00 1,00

кількість штатних одиниць персоналу од. положення 99,00 0,00 99,00
продукту 0,00

чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) осіб Реєстраційні журнали 454,00 0,00 454,00

чисельність осіб, забезпечих соціальним обслуговуванням (наданням 
соціальних послуг) осіб Реєстраційні журнали 454,00 0,00 454,00

кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та 
тимчасового проживання од. кошторис 30,00 0,00 30,00

ефективності 0,00
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних 

послуг) 1 особи грн/рік розрахунок 29 707,00 0,00 29 707,00

якості 0,00
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної 

чисельності осіб, які потребують соціальних послуг відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

/ 4

Верхньодніпровський міський голова Ґк / Г.М Лебідь
(підпис; (.ініціали/ініціал, прізвище;

Фінансовий відділ Верхньодніпровської міської ради___________________________________________________________________________________________
(І1ажьмісіі.евого фінансового органу)

ггтті

ІрЦачальник фінансового відділу _____________________________________________ ___________________ В.М. Максимова______________________
(пЖо) (ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)


