
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Департамент охорони здоров’я Департамент економіки,фінансів та
населення Дніпровської міської ради міського бюджету Дніпровської

міської ради
№ 49о від РУ.ЄУ.30 /? -  № 2̂1 від

Н А К А З

м. Дніпро
Про внесення змін до паспортів 
бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно до вимог Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», 
рішення Дніпровської міської ради від 15.02.2017р., рішення Дніпровської 
міської ради від 15.02.2017р. № 7/18 «Про внесення змін та доповнень до 
рішення міської ради від 01.12.2016р. № 6/16 «Про міський бюджет на 2017 
рік», розпорядження міського голови від 03.04.2017р. №198-р «Про виділення 
коштів субвенції обласному бюджету на виконання доручень виборців»

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми міського бюджету на 
2017 рік по головному розпоряднику коштів міського бюджету -  департаменту 
охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради за КПКВК МБ:

1418600 «Інші видатки» 

виклавши його у новій редакції,що додається

Заступник директора департамен 
економіки, фінансів та міського 
Дніпровської міської ради

Заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих органі 
директор департаменту охорони здоров’я 
населення Дніпровської міської ради

~ ~ У



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської 
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету)

о ч .  о у :  г і м ' - ї  №_ і 9 о

Наказ
Департамент економіки,фінансів та міського бюджету 
Дніпровської міської ради
( н а й ^ у в ^ н я ^ іе і^ о г о  фін а | і^ вого органу)

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1400000
(КПКВК МБ)

2. 1410000________
(КПКВК МБ)

3. 1418600

Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника) 

Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради_________________________________
(найменування відповідального виконавця)

0133 Інші видатки

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 223,650 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 893,750 тис.гривень та спеціального фонду - 8 329,900 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України № 280/97-ВР від 21.05.1997р."Про місцеве самоврядування в Україні",Наказ Міністерства фінансів України від 26,08,2014р. №836 "Про деякі 
питання запровадження програмно-пільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",Рішення міської ради від 30,03,2016р. №29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатами 
Дніпропетровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки та Положення про витрачення коштів міського бюджету,передбачених на фінансування цієї програми", Рішення міської ради від 15.02.2017 року 
№7/18 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.12.2016 р. №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік",розпорядження міського голови від 03.04.2017р. №198-р "Про виділення коштів 
субвенції обласному бюджету на виконання доручень виборців”___________________________________________________________________________________________________________

6. Мета бюджетної програми
Виконання доручень виборців депутатами міської ради VII скликання__________________________________________________________

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми: 
|№ з/п ІКПКВК ІКФКВК | Назва підпрограми

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 І і 4 5 6 7 ”

1
1418600 0133 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради 6893,750 8329,900 15223,650

Усього 689./,750 8329,900 .5223,650



Назва
регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 І 3 4 г
Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської міської ради VII скликання і4 і і6й д Ш І .7 5 6 8329,900 15223,650

Усього 6893,750 8329,900 15223,650

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п КПКВК Назва показника бдниця
ВИМІРУ

Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6

1 1418600 Виконання доручень виборців депутатами міської ради
1 Показники якості

1 1418600 Питома вага доручень,які плануються виконати ■ розрахунок
....

2 Показники продукту
бази даних постійної комісії з питань

1 1418600 Кількість отриманих висновків на виконання доручень виборців од. бюджету і фінансів та місцевого 
самоврядування

3 Показники затрат

...............1 1418600 Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради тис. грн. рішення міської ради про міський бюджет на |
4 Показники ефективності

1 |1418600 Середня вартість виконання одного доручення виборця тис. грн. розрахунок

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
^ ___________________________________________________________(тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень
КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця 

реалізації інвестиційного проекту Пояснення, що характеризують 
джерела фінансування

загальний
фонд

спеціальн 
ий фонд Разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд Разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд Разом

1 5 3 4 5 £ 7 І 10 11 12 13
УСЬОГО:

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів, директор 
департаменту охорони здоров'я 
населення Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту 
економіки, фінансів та міського бюджету 
Дніпровської міської ради

А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)

О. І. Черкас
(ініціали та прізвище)


