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ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
КАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНIIIРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 
ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ
від “11” серпня 2021 року №34

«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 № 1 194 «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 11 серпня 2021 року № 343, 
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» па суму 9161060,00 
гри., в тому числі по загальному фонду 9161060,00 гри. , по спеціальному 
фонду 0 гри.

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В.о. начальника віддїйу'’ 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)

і і .08.202 і№ 34_________________________________

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 капі тального будівництва Верхньодніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

43957230
(код за ЄДРПОУ)

3. 1517461 7461 0456

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету')

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

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

0453600000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 9 161 060,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 161 060,00 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 № 
51-3/ІХ "Про місцевий бюджет Верхньодніпровської міської територіальної громади на 202! рік", Положення про Відділ капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради 
затвердене рішенням Верхньодніпровської міської ради від 28.01.2021 року № 100-4/ІХ, Рішення виконавчого комітету міської ради від 11.08.2021 № 343

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

№ з/п Ціль державної політики

і Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

7. Мета бюджетної програми
Створення безпечних умов дорожнього руху, забезпечення життєво важливих інтересів населення, об’єктів виробництваа, підприємств, установ і організацій шляхом поліпшення 
стану автотранспортного сполучення. 



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Забезпечення проведення надочно: о ремонту об"єкт:в транспортної інораструктури

9. І іалрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 э 4 5
Проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури 9 161 060,00 0.00 9 161 060,00
УСЬОГО 9 161 060,00 0,00 9 161 060,00

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд С п е ц і ал ь н и й ф о н д Усього

1 2 3 4 5
Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

ПЕРЕТИКА В.О.

№ з/п Показники Одиниця 
виміру

Дж е р ел о і н ф о р м а ц ії Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Витраті: на ремонт доріг ГРН. Кошторис на 2021 рік 9 161 060.00 0.00 9 161 060,00
продукту

2 Протяжність вулично-дорожньої мережі, яку планується 
в ідре м о нтувати

кв. м. Прогноз 12 475,00 0,00 12 475,00

ефективності
3 Середні витрати на ремонт автомобільних доріг 1 кв.м ГРН. Розрахунок 734,35 0.00 734,35

якості
4 Відсоток виконаних робіт відс. Розрахунок 100,00 0.00 100,00

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

ПОГОДЖЕНО:

МАКСИМОВА В.М.


