
УКРАЇНА
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Верхньодніпровського МІСЬКОГО голови

від “ХЗ ” жовтня 2021 року №
«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, 
від “09” червня 2021 року № 269, 
від “ЗО” червня 2021 року № 312, 
від “20” липня 2021 року № 367, 
від “28” липня 2021 року № 388, 
від “19” серпня 2021 року № 430 
від “13” вересня 2021 року №489 
від “16” вересня 2021 року №497 
від “08” жовтня 2021 року № 544

Керуючись Конституцією України, Бюджетним кодексом України. Законе?.' 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2021 рік», Законом України «Про Національну програм} 
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 рішень Верхньодніпровської міської 
ради № 527-11/ІХ від 12.10.2021 та Виконавчого комітету Верхньодніпровської 
міської ради № 469 від 20.10.2021 року «Про внесення змін до рішення «Про 
місцевий бюджет Верхньодніпровської міської територіальної громади» № 51-3/ІХ 
від 24.12.2020 року затвердити паспорт по:



0113035 - Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих - і 
громадян на залізничному транспорті в сумі 10,0 тис. грн., в т.ч. загального с< -щ* 
10,0 тис. грн. та спеціального фонду 0,00 тис. грн.,

0113160 - Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надаггтт 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям : 
інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньо і 
допомоги в сумі 940,34 тис. грн., в т.ч. загального фонду 940,34 тис. грн. та 
спеціального фонду 0,00 тис. грн.,

0113210 - Організація та проведення громадських робіт в сумі 16,0 тис. грн., в 
т.ч. загального фонду 16,0 тис. грн. та спеціального фонду 0,00 тис. грн.,

0113242 - Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 
в сумі 2063,17 тис. грн., в т.ч. загального фонду 2063,17 тис. грн. та спеціального 
фонду 0,0 тис. грн.,

0116012-Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, 
постачання теплової енергії в сумі 287,00 тис. грн., в т.ч. загального фонду 
287,00 тис. грн. та спеціального фонду 0,00 тис. грн.,

0116013 - Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційног^
господарства в сумі 762,399 тис. грн., в т.ч. загального фонду 738,264 тис. грн. та 
спеціального фонду 24,135 тис. грн.,

0116020 - Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, 
що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги в сумі 
478,953 тис. грн., в т.ч. загального фонду 443,953 тис. грн. та спеціального фонду 
35,0 тис. грн.,

0116030 - Організація благоустрою населених пунктів в сумі 9696,397 тис. 
грн., в т.ч. загального фонду 9696,397 тис. грн. та спеціального фонду 0,0 тис. грн.,

0117330 - Будівництво інших об’єктів комунальної власності в сумі 195,0 тис. 
грн., в т.ч. загального фонду 0,0 тис. грн. та спеціального фонду 195,0 тис. грн.

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Верхньодніпровськиі 
міський голова —і Геннадій ЛЕБІДЬ



ЗАТВЕРД!■ї)
Наказ Міні^^ства фінансів України 26 серпня 201'1 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України під 20 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Верхньодніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23,10,2021№ 580 ___________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

1. 0100000 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

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих
3. 0113035 3035 1070 категорій громадян на залізничному транспорті 0453600000

(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 10 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України ,Бюджетний кодекс України,Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і 
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Своєчасне проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

7. Мета бюджетної програми
Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

8. Завдання бюджетної програми _________________________________________________

№ з/п Завдання

1 Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян чалі ній їм транспортом

9. І Іапрями використання бюджетних коштів
гривень



ІІіінрнмії ііпіпіриетання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

2 3 4 5
н днііін ри цін iihlii ні ніш.і опий проїзд окремих категорій громадян залізничним 
П ІІІіріНЧ

10 000,00 0,00 10 000,00

1 и 11»_________________________________________ 10 000,00 0,00 10 000,00

Ill 11, і„ in. мі, hi uii h / рсгіоі цільних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

Nii і/н 1 Іайменувания місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 
залізничному транспорті 
и

10 000,00 0,00 10 000,00

Усього 10 000,00 0,00 10 000,00

ьтативні показники бюджетної

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5 6 7
затрат

Витрати для розрахунку з підприємствами залізничного транспорту 
за пільговий проїзде окремих категорій громадян

грн. кошторис 10 000,00 0,00 10 000,00

продукту
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян
од. База даних 1,00 0,00 1,00

кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним 
транспортом

осіб Облікові дані 333,00 0,00 333,00

ефективності
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд 

залізничним транспортом
грн. розрахунок 833,00 0,00 833,00

якості / 1
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих відс. розрахунок 100,00 0,00 _________ 100,00_________

Верхньодніпровський міський голова Г.М.Лебідь
4J (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Верхньодніпровської міської ради

В.М. Максимова
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНЬ
Наказ Мініст^гства фіііішсіїї України Ді першій .'(>1'1 року № К І(>
(у редакції наказу Міністерстві! фіііпноііі України під і рудим 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Верхньодніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.10.2021№ 580_____________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 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)

3. 0113160 3160 1010

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

0453600000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 940 340,00 гривень, у тому числі загального фонду 940 340,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України 
„Про соціальні послуги”, Постанова КМУ від 23.09.2020р № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на 
непрофесійній основі», Угода про співпрацю між Верхньодніпровською міською радою та Управлінням соціального захисту населення Верхньодніпровської районної державної 
адміністрації Дніпропетровської області в сфері надання соціальних послуг від 21.01.2021 року, Рішення Верхньодніпровської міської ради №233-7/ІХ від 27.05.2021р

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення проведення єдиної державної політики спрямованої на реалізацію завдань соціальної сфери та надання соціальних гарантій встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами

7. Мет а бюджетної програми
Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які нездатні до 

самообслуговування і потребують стороньої допомоги (крім осіб які обслуговуються соціальними службами).



1 l|| І ЦІН I ПІ и і I . Ill'll ll|iu| |li|MII

Завдання

Ini и- ііігчі'ііпіі виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги громадян похилого віку, особам з інвалідністю, дітям і інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і нортребують сторонньої 
допомоги_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11 І Іццримії піікористаїпія бюджетних коштів
гривень

№ т/іі

1

1

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

2 3 4 5
1 Іадання 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

893 140,00 0,00 893 140,00

2 Оплата послуг з пересилання поштових переказів 47 200,00 0,00 47 200,00
УСЬОГО 940 340,00 0,00 940 340,00

10. ІІерелік 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

Забезпечення виплати компенсації 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

грн. кошторис 940 340,00 0,00 940 340,00

Оплата послуг з пересилання поштових переказів грн. кошторис 47 200,00 0,00 47 200,00
продукту

Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації осіб База даних 276,00 0,00 276,00
Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за 

надання соціальних послуг всього, з них:
осіб База даних 276,00 0,00 276,00

інваліди І групи осіб База даних 22,00 0,00 22,00
громадяни похилого віку, інваліди II групи, діти з інвалідністю осіб База даних 236,00 * 0,00 236,00

інваліди ПІ групи осіб База даних 5,00 0,00 5,00
особи з інвалідністю І гр. осіб База даних 2,00 0,00 2,00

громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями осіб База даних 8,00 0,00 8,00
особи невиліковно хворі осіб База даних 3,00 0,00 3,00

ефективності
Середній розмір компенсаційних виплат інвалідам І групи грн. Законодавча база 340,50 0,00 340,50

Середній розмір компенсаційних виплат громадянам похилого віку, 
інвалідам II групи, дітям з інвалідністю

грн. Законодавча база 227,00 0,00 227,00

Середній розмір компенсаційних виплат інвалідам III групи грн. Законодавча база 158,90 0,00 158,90
Середній розмір компенсаційних виплат особам з інвалідністю 1 гр. грн. Законодавча база 2 189,00 0,00 2 189,00



ПОГОДЖЕНО:

В.М. Максимова
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДИМ)
Наказ Міністерстві! фінансів Укріпнії 2ft еоріїнії ?<> І »І року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінпіїсів України під 29 грудин 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Верхньодніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджсіу)

23.10,2021№ 580

ПАСПОРТ 
бюджетної прогрими місцевого бюджету па 2021 рік

1.____________ 0100000____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Верхньодніпровська міська рада_______________________________ _______
(найменування головного розпорядника копі гін місцевого бюджету)

04052595
(код за ЄДРПОУ)

2.____________ 0110000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Верхньодніпровська міська рада
(найменування відповідального виконавця)

04052595
(код за ЄДРПОУ)

3.____________ 0113210 ________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

______________3210_______ ______
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 1050_________
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Організація та проведення громадських робіт____________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

0453600000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 16 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 16 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Довгострокова програма соціально-економічного розвитку
Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022рр., затверджена рішенням Верхньодніпровської міської ради № 33-3/VI11 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 Створення умов для самостійної зайнятості та соціальної підтримки незайнятих, зареєстрованих у державній службі зайнятості

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення організації та проведення громадських робіт

8. Завдання бюджетної програми_________________________

№ з/п Завдання

1 Забезпечення організації та проведення робіт

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень



1 І.||(|,.| ПІ ІШІиіріІСТІІІІІІЯ бюджетних коштів ( ) Загальний фонд ( ' 1ІСІ lilljl Ы1II іі Усього

2 3 4 5
ІЛ1||Г'ІЄІІІ н пін пні піції ги проведення громадських робіт 16 000,00 II 00 16 000,00
■ ( |>< Н < >_______________________________________________________________ 16 000,00 __________ 0,00___________ 16 000,00

Ні I h ргііік 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
і Довгострокова програма соціально-економічного розвитку

Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022рр.
16 000,00 0,00 16 000,00

Усього 16 000,00 0,00 16 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

ПОГОДЖЕНО:
<1>інапсовий відділ Верхньодніпровської міської ради 
(Назва місцевого фінансового органу)

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
продукту / >

кількість продукту осіб розрахунок 2,00 0,00 2,00
ефективності

середні витрати на одного працівника тис.грн. розрахунок 8,00 0,00 8,00

Верхньодніпровський міський голова /Г.М.Лебідь

"(їгідпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

В.М. Максимова
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів УкртИта 26 серпня 2014 року 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 201II року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови 
Верхньодніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.10.2021№ 580_______________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету па 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)

2. 0110000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Верхньодніпровська міська рада______________________________
(найменування відповідального виконавця)

04052595
(код за ЄДРПОУ)

3. 0113242
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету')

3242 1090
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

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

0453600000
(код бюджету')

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 063 170,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 063 170,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, "Заходи по наданню допомоги незахищеним малозабезпеченим верствам населення Верхньодніпровської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2018-2022рр.", затверджені рішенням Верхньодніпровської міської ради № 34-3/VIII від 15.12.2017 року, " Програма поховання померлих безрідних та 
невідомих громадян на кладовищах
Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022рр.", затверджена рішенням Верхньодніпровської міської ради № 26-3/VIII 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 Надання державної політики у сфері соціального захисту та підтримки населення, соціального обслу говування громадян, які потребують допомоги і підтримки збоку органів місцевого самоврядування.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання матеріальної! допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів,надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян, які 
цього потребують.Організація поховання на кладовищах Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади померлих одиноких громадян, осіб без певного місця 
проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів та у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть взяти на себе організацію поховання.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечити надання матеріальної допомоги найбільш вразливим верствам населення

2 Забезпечення поховання на кладовищах територіальної громади померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів та у разі 
відсутності родичів



H i I'll ї ї I lull* lilllllllll

1 Ііііірнмії використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

2 3 4 5
інііі ни чі пни інніїїііпіі мііторіїїльпої допомоги найбільш вразливим верствам населення 2 043 170,00 0,00 2 04.1 170,00

і Іи ииіііііпі іні міпдоіиіщііх територіальної громади померлих одиноких громадян, осіб без 
НГЧІІІПНІ МІ4 1111 ІірОЖІІІІІІІІІІЯ, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених 
нічнії інііііпч і рупій ти у разі відсутності родичів

20 000,00 0,00 20 000,00

УСЬОГО __________________ 2 063 170,00 0,00 2 063 170,00

Ні І Ігрі'ііін місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
іривеїн.

№ т/іі Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1 1 Ірограма поховання померлих безрідних та невідомих громадян на кладовищах 
Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022рр. 20 000,00 0,00 20 000,00

2
Заходи по наданню допомоги незахищеним малозабезпеченим верствам населення 
Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022рр. 2 043 170,00 0,00 2 043 170,00

Усього 2 063 170,00 0,00 2 063 170,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд У сього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Витрати на надання матеріальної допомоги найбільш вразливим 
верствам населення

гри. кошторис 2 043 170,00 0,00 2 043 170,00

Витрати на захоронения. гри. кошторис 20 000,00 0,00 20 000,00
продукту

кількість одержувачів матеріальної допомоги осіб розрахунок 946,00 0,00 946,00
кількість безпритульних, безрідний осіб, які плануються захороните осіб розрахунок'^ 10,00 0,00 10,00

ефективності
Середній розмір матеріальної допомоги грн. розрахунок і 2 000,00 0,00 2 000,00

Середні затрати на захоронения однієї особи грн. розрахунок / >. 2 000,00 0,00 2 000,00

Верхньодніпровський міський голова Г.М.Лебідь
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.М. Максимова
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЛИ)
Наказ Міні^^ства фінансів України 26 серпня 20 М року № 8.16
(у редакції наказу Міністерства фінансів України під 20 грудня 2018 року № 1200)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Верхньодніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджоїу)

23,10,2021№ 580_____________________________

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)

3. 0116012

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

6012

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, 
постачання теплової енергії_____________________________

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

0453600000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 287 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 287 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Довгострокова програма 
реформування і розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022рр., Рішення 
Верхньодніпровської міської ради №233-7/ІХ від 27.05.2021 р

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення діяльності і виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

9, Напрями використання бюджетних коштів
гривень



1 Іііііримії використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
іііп» нн чиііііи Шині.пості з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії 287 000,00 (),()() 287 000,00

ї І |.<*| о 287 000,00 0,00 287 000,00

Ill I Iijh iiIk місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ т/іі Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5

1
Довгострокова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства 
населених пунктів
Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022рр.,

287 000,00 0,00 287 000,00

Усього 287 000,00 0,00 287 000,00

І І. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

кількість підприємств, які потребують підтримки од. звернення підприємства 1,00 0,00 1,00
обсяг видатків грн. рішення сесії міської ради 287 000,00 0,00 287 000,00

продукту
кількість підприємств, яким планується надання підтримки од. рішення сесії міської ради 1,00 0,00 1,00

ефективності
середня сума підтримки одного підприємства тис. грн. рішення сесії міської ради 287 000,00 0,00 287 000,00

якості (
відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, 

до кількості підприємств, які її потребують відс. / розрахунок 100,00 0,00 100,00

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

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Верхньодніпровської міської ради

В.М. Максимова
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРД^к
Наказ МініЯЦетва фінансів України 20 серина 201'1 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)

23.10.2021№ 580_____________________________

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)

2.____________ 0110000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Верхньодніпровська міська рада
(найменування відповідального виконавця)

04052595
(код за ЄДРПОУ)

3. 0116013 6013

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(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 762 399,00 гривень, у тому числі загального фонду 738 264,00 гривень та

спеціального фонду- 24 135,00 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/VIII
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 належноїта безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми________________________________________________

№ з/п Завдання

1 Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів
 гривень



1 Івііріїмії використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

2 3 4 5
lilth по і* шін і..... .но» 11 нодоііровідно-каїїалізаційного господарства 738 264,00 24 135,00 762 399,00

• Id И о _____________________________________________________________ 738 264,00 24 135,00 762 399,00

I и I h |н чи. місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

Nii i/i і

I

i

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

2 3 4 5
Довгострокова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства 
населених пунктів
Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022рр.,

738 264,00 24 135,00 762 399,00

Усього 738 264,00 24 135,00 762 399,00

1 1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, 
які потребують підтримки од. Реєстраційні журнали 2,00 0,00 2,00

продукту
кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, 

яким планується надання підтримки од. розрахунок 2,00 0,00 2,00

ефективності
середня сума підтримки одному збитковому підприємству тис.грн. X—\ розрахунок 381,20 0,00 381,20

якості
питома вага підприємств водопровідно-каналізаційного 

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

відс.
; розрахунок 

/ 100,00 0,00 100,00

Верхньодніпровський міський голова
"7т ідпис)

Г.М.Лебідь
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Верхньодніпровської міської ради

В.М. Максимова
к (ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРД^^к
Наказ МініЯРРгна фінансів України 2f> серіпім 2014 року М> 8.16
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 і рудий 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Верхньодніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого біОДЖО'іу)

23.10.2021№ 580_____________________________

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)

2. 0110000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Верхньодніпровська міська рада_______________________________
(найменування відповідального виконавця)

04052595
(код за ЄДРПОУ)

0116020 6020 0620

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюдже ту)

Забезпечення функціонування підприємств, установ та 
організацій, що виробляють, виконують та/або надають 
жизлово-комунальні послуги____________________________

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

0453600000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 478 953,00 гривень, у тому числі загального фонду 443 953,00 гривень та

спеціального фонду- 35 000,00 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/VHI
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

У Досягнення належної та бесперебійної роботи об'єктів комунального господарства ..... ..... .....................................................................................................................................................................................................

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

9. І Іапрями використання бюджетних коштів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Надання фінансової підтримки КП "Вднжитлокомсервіс''ВМІ>



гривень

№ 'і/п 1 Ішірями використання бюджетних коштів Загальний фонд ('неціальпий фоіід Усього

і 2 3 4 5
1 Надання фінансової підтримки КП "Вднжитлокомсервіс"ВМІ’ 443 953,00 35 000,00 478 953,00

УСЬОГО 443 953,00 35 000,00 478 953,00

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
Довгострокова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства 
населених пунктів
Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022рр.,

443 953,00 35 000,00 478 953,00

Усього 443 953,00 35 000,00 478 953,00

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

обсяг видатків грн. кошторис 443 953,00 35 000,00 478 953,00
продукту

кількість підприємств, що входять до комунальної власності, яким 
планується надання підтримки од. звітність установи 1,00 1,00 1,00

ефективності
середня сума підтримки одного підприємства житлово- 

комунального господарства
грн. розрахунок 443 953,00 35 000,00 478 953,00

якості
відсоток підприємств, що входять до комунальної власності, яким 

планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її 
потребують

відс.
\ розрахунок

100,00 100,00 100,00

Верхньодніпровський міський голова Г.М.Лебідь
'підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.М. Максимову
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЛІЙ
Наказ МініЯ^етва фінансів України 2(> иоріпім 2014 року № н Ю
(у редакції наказу Міністерства фінансів України під і рудим 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Верхньодніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджо’іу)

23.10.2021№ 580

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)

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

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)

04052595
(код за ЄДРПОУ)

3._____________ 0116030_____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_______________6030_______________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

__________ 0620__________
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів_____________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

0453600000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 9 696 397,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 696 397,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України , Бюджетний кодекс України, Довгострокова програма благоустрою населених пунктів Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018- 

2022рр., затверджена рішенням Верхньодніпровської міської ради № 27-3/V1II 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 Покращення благоустрою на території Верхньодніпровської міської ради.
2 Забезпечення зовнішнього освітлення вулиць

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
2 Забезпечення зовнішнього освітлення вулиць

9. Напрями використання бюджетних коштів



гривень

1 Іішрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 ІОорожеііня та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та 
поліпшення його екологічних умов

8 183 197,00 0,00 8 183 197,00

2 Забезпечення зовнішнього освітлення вулиць 1 513 200,00 0,00 1 513 200,00
УСЬОГО 9 696 397,00 0,00 9 696 397,00

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 3 4 5
1 Довгострокова програма благоустрою населених пунктів

Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022рр.
9 696 397,00 0,00 9 696 397,00

Усього 9 696 397,00 0,00 9 696 397,00

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

Видатки на утримання площі, що підлягає прибиранню, догляду грн. розрахунок 9 696 397,00 0,00 9 696 397,00

продукту
Площа на якій планується здійснити прибирання, догляд. га. Технічний паспорт 121,00 0,00 121,00

ефективності
Середні витрати на догляд 1 га території. грн. розрахунок 80 135,00 0,00 80 135,00

ЯКОСТІ
Питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає 

догляду та прибиранню.
відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

и
Верхньодніпровський міський голова ■

"щідпис)

Г.М.Лебідь
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий.,відділ,Верхньодніпровської міської ради

В.М. Максимова
* (ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРД>||^Ь
Наказ Мініст^Ива фінанси) України 26 иорппя 201*1 року М> К16
(у редакції наказу Міністерства фінпіїсін України під і рудим 2018 року 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Верхньодніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.10.2021№ 580_____________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.____________ 0100000________
(код Програмної класифікації видн і кін то 

кредитування місцевого бюджету)

Верхньодніпровська міська рада_____ __________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04052595
(код за ЄДРПОУ)

2.____________ 0110000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Верхньодніпровська міська рада____________________________
(найменування відповідального виконавця)

04052595
(код за ЄДРПОУ)

3. 0117330
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

7330 0443 Будівництво-1 інших об'єктів комунальної власності

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

0453600000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 195 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 195 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Довгострокова програма 
реформування і розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022рр., Рішення 
Верхньодніпровської міської ради №233-7/ІХ від 27.05.2021 р

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

№ з/п Ціль державної політики

J Забезпечення розвитку інфраструктури території громади

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території громади

8. Завдання бюджетної програми________________________

№ з/п Завдання

1 Забезпечені проведення реконструкції об’Ч-’ктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності______ ____

9. Напрями використання бюджетних коштів



1

1 IdiipiiMH використання бюджетних коштів Загальний фонд ( псціальїіий фонд Усього

2 3 4 5
І м її іі|ц>і’нгу "Реконструкції першої нитки напірного каналізаційного колектору від
і м іпінкії іиіііпигкіційііої насосної станції до камери гасіння в м.Верхньодніпровськ 
* 111111| м н н-11 хінської області"

0,00 149 992,00 149 992,00

і'ігі|іооі«і розділів оцінки впливу на навколишнє середовище та інженерно-технічних 
'ІПХОДІВ цивільного захисту по об"єкту "Реконструкція першої нитки напірного 
кіпіалізаційного колектору від ГКНС до камери гасіння в м. Верхньодніпровськ 
Ді і і 11 рої іетровської області"

0,00 20 952,00 20 952,00

3
1 экспертиза проекту будівництва "Реконструкції першої нитки напірного каналізаційного 
колектору від головної каналізаційної насосної станції до камери гасіння в
м.Верхньодніпровськ Дніпропетровської області"

0,00 24 056,00 24 056,00

УСЬОГО 0,00 195 000,00 195 000,00

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
Довгострокова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства 
населених пунктів
Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022рр.,

0,00 195 000,00 195 000,00

Усього 0,00 195 000,00 195 000,00

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

Обсяг видатків на розробку реконструкції об'єктів грн. розрахунок 0,00 195 000,00 195 000,00
продукту

Кількість об'єктів, які плануються реконструювати, виготовлення 
проектно-кошторисної документація

од. розрахунок 0,00 1,00 1,00

ефективності /“ і
Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту грн. розрахунок ! 0,00 195 000,00 195 000,00

ЯКОСТІ
Рівень готовності об'єктів для реконструкції відс. розрахунок ч 0,00 100,00 100,00

Верхньодніпровський міський голова Г.М.Лебідь
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.М. Максимова
(ініціали/ініціал, прізвище)


