
УКРАЇНА
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
КАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 
ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

від “03” листопада 2021 року № 53
«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 
виконавчого комітету Верхньодніпровської міської ради №514 від 03 
листопада 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 
(КПКВКМБ):
1517321 ■ «Будівництво освітніх установ та закладів» на суму 337715,00 грн. в 
тому числі по загальному фонду 0 грн., по спеціальному фонду 337715,00 грн.

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В.о. начальника відділу В.ПЕРЕТЯКА



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)

03.11.2021№ 53______________________________

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)

3._____________ 1517321_____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

______________ 7321______________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0443__________
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Будівництво-1 освітніх установ та закладів_______________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

0453600000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних нризначень/бюджетних асигнувань 337 715,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фопду- 337 715,00 гривень.

5.1 Іідстани 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 03.11.2021 № 514

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

№ з/п Ціль державної політики

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
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'» І Іиііримії іііікорнстіїнпя бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

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

0,00 337 715,00 337 715,00

УСЬОГО 0,00 337 715,00 337 715,00

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 0,00 337 715,00 337 715,00
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 67 543,00 67 543,00

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

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

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Верхньодніпровської міської ради

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


