
УКРАЇНА
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Верхньодніпровського міського голови

від “09” червня 2021 року № 269
«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, 
від “16” квітня 2021 року № 162,) 
від “11” травня 2021 року № 204

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 сесії Верхньодніпровської 
міської ради № 233-7/ІХ від 27.05.2021 року «Про внесення змін до рішення «Про 
місцевий бюджет Верхньодніпровської міської територіальної громади» № 51-3/ІХ 
від 24.12.2020 року та рішення Виконавчого комітету Верхньодніпровської міської 
ради № 211 від 09.06.2021 року «Про внесення змін до рішення «Про місцевий 
бюджет Верхньодніпровської міської територіальної громади» № 51-3/ІХ від 
24.12.2020 року затвердити паспорт по:

0110150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності міської ради в сумі 24667,911 тис. грн., в т.ч. загального 
фонду 24667,911 тис. грн. та спеціального фонду 0,00 тис. грн.,

0110160 — Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, територіальних громадах в сумі 542,9 тис. грн., в т.ч. загального 
фонду 542,9 тис. грн. та спеціального фонду 0,00 тис. грн.,

0113160 - Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої



допомоги в сумі 497,2 тис. гри., в т.ч. загального фонду 497,2 тис. грн. та 
спеціального фонду 0,00 тис. грн.,

0113241 - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту 
і соціального забезпечення в сумі 12936,815 тис. грн., в т.ч. загального фонду 
12936,815 тис. грн. та спеціального фонду 0,00 тис. грн.,

0113242 - Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 
в сумі 1913,17 тис. грн., в т.ч. загального фонду 1913,17 тис. грн. та спеціального 
фонду 0,0 тис. грн.,

0116012 - Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, 
постачання теплової енергії в сумі 187,00 тис. грн., в т.ч. загального фонду 
187,00 тис. грн. та спеціального фонду 0,00 тис. грн.,

0116013 - Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства в сумі 1514,826 тис. грн., в т.ч. загального фонду 1514,826 тис. грн. та 
спеціального фонду 0,00 тис. грн.,

0116030 - Організація благоустрою населених пунктів в сумі 9872,697 тис. 
грн., в т.ч. загального фонду 9872,697 тис. грн. та спеціального фонду 0,0 тис. грн.,

0117130 - Здійснення заходів із землеустрою в сумі 37,5 тис. грн., в т.ч. 
загального фонду 30,0 тис. грн. та спеціального фонду 7,5 тис. грн.,

0117330 - Будівництво-1 інших об’єктів комунальної власності в сумі 
95,0 тис. грн., в т.ч. загального фонду 0,0 тис. грн. та спеціального фонду 95,0 тис. 
грн.

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
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