
№
УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ
від “29” червня 2021 року №20

«Про внесення змін до Паспорта бюджетної програми на 2021 рік за 
КПКВКМБ 3110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у

містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»

Відповідно до ст. 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 міської ради від 23 червня 
2021 року № 265 «Про внесення змін до рішення Верхньодніпровської 
міської ради від 24 грудня 2020 року № 51-3/ІХ «Про місцевий бюджет 
Верхньодніпровської міської територіальної громади на 2021 рік», вважаю за 
необхідне:

1. Внести зміни до Паспорта бюджетної програми на 2021 рік за кодом 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 
(КПКВКМБ) 3110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» в якому обсяг 
бюджетних призначень по загальному фонду складе - 1381900,00 грн., 
спеціальному фонду - 0,00 грн. (додається).

2. Всі інші паспорти бюджетних програм Відділу комунальної власності 
залишаються без змін.

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В. о. начальника відділу Н.Циганенко



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 комунальної власності Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29 червня 2021 року у0 20

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.____________3100000____________ Відділ комунальної власності Верхньодніпровської міської ради________________________________ 43994219
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. 3110000 Відділ комунальної власності Верхньодніпровської міської ради 43994219

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

3110160 0160

(найменування відповідального виконавця)

0111

(код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0453600000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації
кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 381 900,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 381 900,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України від 03.10.2019 р. №157-ІХ "Про оренду деравного та комунального майна", 
постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання 
кошторисів бюджетних установ" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2017 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмноцільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення " Про місцевий бюджет Верхньодніпровської міської територіальної громади на 2021рік"№56-3/ІХ від 24.12.2020 року (із змінами), 
Положення про Відділ комунальної власності Верхньодніпровської міської ради затверджене рішенням Верхньодніпровської міської ради від 28.01.2021 року №100-4/ІХ

6. І [ілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

■ 1 Виконання функцій відділом комунальної власності Верхньодніпровської міської територіальної громади у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження майна комунальної власності.

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері комунальної власності Верхньодніпровської міської ради.

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1
Здійснення виконання відділом комунальної власності наданих законодавством повноважень у сфері управління комунальною власністю Верхньоніпровської міської територіальної громади в 2021 
році

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень



' № з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1
Забезпечення виконання відділом наданих законодавством повноважень у сфері 
управління майном комунальної власності територіальної громади міста 1 381 900,00 0,00 1 381 900,00

УСЬОГО 1 381 900,00 0,00 1 381 900,00
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 0,00 0,00

ьтативні показники бюджетної и

Н.С.ЦИГАНЕНКО _____________
(ініціали/інщіал. прізвище)

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

1 2 3 4 5 6 7
1 Затрат

Кількість штатних одиниць од. Штатний розпис на 2021 рік 3 0 3
2 П родукту

Кількість отриманих листів, звернень, заяв од. Реєстраційні книги, журнали 
реєстрації

360 0 360

Кількість укладених договорів/додаткових угод оренди од. Книга реєстрації договорів/дані 
обліку

48 0 48
Кількість прийнятих наказів з основної діяльності од. Журнал реєстрації /дані обліку 65 0 65

Забечпечення проведення оцінки об'єктів нерухомого майна 
комунальної власності

послуг Розшифровка до кошторису, лист- 
звернення

25 0 25

Забезпечення виготовлення технічних паспортів по об'єктах 
нерухомого майна комунальної власності

послуг Розшифровка до кошторису, лист- 
звернення

21 0 21
3 Ефекти вності

Витрати на утримання однієї штатної одиниці

тис.грн.

Розрахункове відношення суми 
кошторисних призначень до 
кількості штатних одиниць 

на 2021 рік

421,90 0 421,90

Кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного 
працівника

од. Розрахункові дані 21 0 21

Середні витрати на виготовлення технічного паспорта по об'єкту 
нерухомого майна комунальної власності

грн. Розрахункові дані 2605,00 0 2605,00
Середні витрати на проведення оцінки одного об'єкта нерухомого 

майна комунальної власності
грн. Розрахункові дані 2344,00 0 2344,00

4 Якості
Відсоток виконаних послуг по проведенню оцінки та виготовленню 

паспортів по обєктах нерухомого майна комунальної власності %
Реєстри

100,00 0 100,00

Відсоток вчасно виконаних/опрацьованих листів, звернень, заяв % Реєстри та журнали обліку 100,00 0 100,00

В. о.

азв

ділу

ілу комунальної власності

^дніпровської міської ради
гану)

В.М.МАКСИМОВА
(інщіали/ініщал, прізвище)


