
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА

« / ^ »  / / ___ 2021 р.
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бюджетних прогр 
на 2021 рік
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ам
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Закону України 
фінансів України 
програмно-цільов 
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«Про затвердженії 
місцевих бюджеті 
«Про внесення 
«Про бюджет Дні|п 
міської ради від 
від 16.12.2020 №| 
міста на 2021 рік»
запозичення до 
(зі змінами), ріф  
запозичення до 
(зі змінами), рііф 
запозичення до 
(зі змінами), piuji 
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від 24.06.2020 
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2021 -  2025
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2025 роки та Пол 
територіальної 
Комплексної про 
2021 роки, затве 
розпоряджень міс

НАКАЗ
№ /Сф-

до Конституції України, Бюджетного кодексу України, 
«Про житлово-комунальні послуги», наказу Міністерства 
від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження 
ого методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі 

Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793
я складових програмної класифікації видатків та кредитування 
в» (зі змінами), рішення міської ради від 24.11.2021 № 2/12 

змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 
ровської міської територіальної громади на 202] рік», рішення 

4.11.2021 № 3/12 «Про внесення змін до рішення міської ради 
15/1-2 «Про Програму економічного і соціального розвитку 
, рішення міської ради від 27.01.2021 № 5/2 «Про здійснення 
бюджету Дніпровської міської територіальної громади»

ення міської ради від 27.01.2021 № 6/2 «Про здійснення 
бюджету Дніпровської міської територіальної громади»

ення міської ради від 27.01.2021 № 7/2 «Про здійснення 
бюджету Дніпровської міської територіальної громади»

ення міської ради від 07.09.2016 № 5/13 «Про фінансову 
ески до статутних комунальних підприємств Дніпровської 

змінами), Програми реформування та розвитку житлового 
ніпра на 2020 -  2024 роки, затвердженої рішенням міської ради 
2 30/58, рішення міської ради від 24.06.2020 № 32/58 

ня Міської цільової програми «Бюджет участі у м. Дніпрі на 
роки», рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4
я Програми сприяння розвитку територій м. Дн іпра на 2021 -  

оження про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської 
ігромади, передбачених на фінансування цієї Програми», 
грами соціального захисту мешканців міста Дн іпра на 2017 -  
рдженої рішенням міської ради від 15.02.2017 (зі змінами), 
ького голови від 08.06.2021 № № 4-8/6-р, 5-8/6-р, від 03.09.2021

.Ч<



2

№ 29-3/9-р, від 10 
№ 3-25/10-р.

Внести змінг: до паспортів бюджетних програм на 2021 рік по кодах:

1210160 Ке 
Києві), селг 
1216011 Екс 
1217310 Буд 
1217670 Вн

рівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
щах, селах, територіальних громадах; 
плуатація та технічне обслуговування житлового фонду; 
івництво об'єктів житлово-комунального господарства; 

ески до статутного капіталу суб’єктів господарювання.

Директор департг мен’

09.2021 № 15-10/9-р, від 13.10.2021 № 4-13/10-р, від 25

НАКАЗУЮ:

Владислав ГРИЦАЙ

.10.2021



ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлового господарства Дніпровської 
міської ради

(найм енування головного розпорядника коштів м ісцевого  бюджету) 

______________ВІД Л У , / / N ° ______

ПАСПОРТ
бюджетної програми м/сцеео го бюджету на 2024 рік

1. 1200000______ ___________________ Департамент житлового господар ства Д н іпровсько ї м іс ь ко ї ради_________________ 38114671
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПО У)

класиф ікації видатків 
та кредитування 

м ісцевого бюджету)

38114671
(код за ЄДРПОУ)

класиф ікації видатків 
та кредитування 

м ісцевого бюджету)

1210000
(код Програмної

Департамент житлового господарства Д н іпровсько ї м іс ь ко ї ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 1210160 _
(код Програмної 

класиф ікації видатків 
та кредитування 

м ісцевого бюджету)

0160 ____
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

______0111______
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Кер івництво і управління у в ідпов ідн ій  сф ер і у 
м істах (м іст і Києві), селищах, селах, об 'єднаних 
територ іальних громадах_______________________

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

04576000000
(код бюджету)

4. О бся г бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 619 232 гривень, у тому числ і загального фонду - 16 267 232 гривень та спеціального ф онду - 352 000 гривень

5. П ід стави  для виконання бю дж етно ї програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 
№ 67, рішення міської ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1 -2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"



6. Ц іл і держ авно ї політики, на дося гнення  яких спрямована реал ізац ія  бюджетно ї програми

|№ з/п Ц іл і державної політикиL_j__ Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері житлового господарства

7. Мета бю джетно ї програми
Керівництво і управління у відповідній сфері у м. Дніпро

8. Завдан ня  бюджетної програми

|f№ з/п ЗавданняL  1 .. Виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства

9. Н апрям и  використання бю дж етних коштів гривень

№ з/п Н апрями використання бю дж етних коштів Загальний ф онд Спец іальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері 
житлового господарства 16 096 492 16 096 492

2 Забезпечення виконання департаментом заходів з інформатизації 170 740 352 000 522 740
У сьо го 16 267 232 352 000 16 619 232

10. П ерел ік  м ісцевих / регіональних програм, що виконуються у склад і бюджетно ї програми гривень

№ з/п Найменування м ісц ев о ї / регіонально ї програми Загальний ф онд Спец іальний ф онд Усього
1 2 3 4 5

Усього

11. Результсзтивні показники бю дж етно ї програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний ф онд Спец іальний ф онд Усього

ї 2 3 4 5 6 7
1 Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством  повноважень у сф ер і житлового господарства
1 затрат

Обсяг видатків ГРН. рішення міської ради 16 096 492 16 096 492
Кількість штатних одиниць од. рішення міської ради 64 64

2 продукту
кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг од. Програма "Загальна канцелярія" 34 712 34 712
кількість підготовлених нормативно-правових актів од. Програма "Загальна канцелярія" 845 845

3 ефективності
кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного 
працівника од. розрахункові дані 543 543

кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника од. розрахункові дані 13 13
витрати на утримання однієї штатної одиниці ГРН. розрахункові дані 251 508 251 508

4 якості
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості відс розрахункові дані 100 100
відсоток вчасно виконямиу лопуирнк пмр.тід inpnupuk зрао скарг у їх загальній 
кількості Відс.

1
розрахункові дані 100 100

2 Забезпечення виконання департаментом заходів з інф орматизац ії
1 затрат

обсяг видатків на оплату послуг у сфері інформатизації — FPH: рішення міської ради 170 740 170 740
352 000оосяг видатків на придоання комп ютерного ооладнання ГРН. рішення міської ради 352 000

2 продукту
кількість послуг у сфері інформатизації од. розшифровка по департаменту 8 8
кількість придбаного комп'ютерного обладнання ОД. розшифровка по департаменту 18 18



3 еф ективності
середня вартість однієї послуги ГРН. розрахункові дані 21 342,5 21 342,5
середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання ГРН. розрахункові дані 19 555,55 19 555,55

4 якості
відсоток виконаних послуг та придбаного обладнання до загальної кількості | ВІДС.. [розрахункові дані } Ю0| 100І 100

Д иректор  департаменту житлового  
господарства Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Департамент економіки, фінансів та місько

Заступтж^щзвкщора-начальник
$$іШ№і&ЗЄіЩ)таменту

^ого бю дж ету
Р А

" ^ 5

(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ

(ініціаяи/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціаяи/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
іказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлового господарства Дніпровської
міської ради

від с£ У - Х /У Л Ґ  №
(найм енування головного розпорядника коштів м ісцевого  бю дж ету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1200000_____  _______________ _____ Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради_____________________  38114671
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРП О У)

класифікації видатків 
та кредитування

м і п  і р и п г л  f i i r m  м г ^ т л / \

38114671
(код за ЄД РПО У)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

1210000
(код Програмної

Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 1216011
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

________6011________
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

________0610________
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду__________________________

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

04576QQ00QQ
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 246 605 275,00 гривень, у тому числі загального фонду - 246 605 275,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 
мігііявіиу -зі ямімямм Пппгпямя пягЬппмчтянна тя птямтнл/ шіитппвпгп гпгпппяпгтня м Пніппя ня 9П9П - 9094 rvwi/i яятвяп лаяння nilмяииам м іяи їт ї пялм піп 94 ПО 2020 Wo 3(У58 */!СЬКОЇ г'оп,л
від 24.06.2020 № 32/58 "Про затвердження Міської цільової програми "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки, рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 " Про затвердження Програми сприяння розвитку 
територій м. Дніпра на 2021 - 2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми",рішення міської ради від 
24 11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік, Комплексна програма соціального захисту 
мешканців міста Дніпра на 2017 -2021  роки, затвердженої рішенням міської ради від 15.02.2017, розпорядження міського голови від 08.06.2021 №№ 4-8/6-р, 5-8/6-р, від 03.09.2021 № 29-3/9-р, від 10.09.2021 
№15-10/9-р, від 25.10.2021 № 3-25/10-р.

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

І№  з/п І Цілі державної політики



1 Забезпечення населення гідними умовами проживання та надання якісних послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, а також послуг з управління багатоквартирними будинками

2
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду міста, а також підвищення ефективності управління житловим фондом шляхом формування конкурентного середовища на ринку 
комунальних послуг

7. Мета бюджетної програми
Підвищення експлуатаційних можливостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців м іста.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Ремонт житлових будинків
2 Ліквідація аварійних ситуацій у житлових будинках

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення ліквідації аварійних ситуацій 245 000 000 245 000 000

2 Забезпечення виконання проектів, передбачених бюджетом участі 581 061 581 061

3
Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо фінансування Програми 
сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки 235 178 235 178

4
Часткове покриття витрат на послуги з теплопостачання та водопостачання гуртожитків для 
тимчасового проживання внутрішньопереміщенних осіб 374 036 374 036

5 Надання послуг із стандартного приєднання до електричних мереж у гуртожитках 415 000 415 000
Усього 246 605 275 246 605 275

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень

Ne з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра на 2020 -  2024 роки 245 415 000 245 415 000

2 Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021-2025 роки" 581 061 581 061
3 Програма сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки 235 178 235 178
4 Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 - 2021 роки 374 036 374 036

Усього 246 605 2751 246 605 275

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
ВИМІРУ

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Забезпечення ліквідації аварійних ситуацій
1 затрат

обсяг видатків, передбачених на ліквідацію аварійних ситуацій ГРН. рішення міської ради 245 000 000,00 245 000 000,00
2 продукту

І
кількість заявок, які планується виконати у 2021 році

І І
ОД.

і________ --------- ------ іU.. іупппміиіл
диспетчерської служби

І
106 500

І
106 500

3 ефективності
середня сума витрат на ліквідацію однієї аварійної ситуації ! г р и  І[розрахункові дані 2 300,47j 2 300,47

4 Я К О С Т І

відсоток ліквідації аварійних ситуацій і ВЇДС. і[розрахункові дані і_________________ т ___________________ і 100
2 Забезпечення виконання проектів, передбачених бюджетом участі
1 затрат

обсяг видатків І ГРН. [рішення міської ради 581 061,00| і 581 061,00
2 продукту



кількість проектів од. розпорядження міського голови від 
30.11.2020 № 1377-р 3 3

3 ефективності
середні витрати на реалізацію 1 проекту ГРН. (розрахункові дані 193 687,00( 193 687,00

4 якості
динаміка реалізації проектів ВІДС. (розрахункові дані юо| 100

3 Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо фінансування Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021 2025 роки
І»затрат

обсяг витрат, виділених на проведення ремонту житлового фонду ГРН. розпорядження міського голови 235 178,00 235 178,00
г продукту

кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується 
відремонтувати

ОСІБ дані ТОВ "ЕР Ц  КП" 600 600

кількість житлових будинків, в яких планується провести ремонт ОД. проектно-кошторисна документація 3 3
3 ефективності

середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу ГРН. розрахункові дані 391,96 391,96
середня вартість ремонту одного будинку ГРН. розрахункові дані 78 392,67 78 392,67

4 якості
питома вага задоволених ремонтом осіб ВІДС. розрахункові дані 100 100
питома вага кількості житлового фонду, які планується виконати ВІДС. розрахункові дані 100 100

4 Часткове покриття витрат на послуги з теплопостачання та водопостачання гуртожитків для тимчасового проживання вкутрішкьопереміщекких осіб
1 затрат

обсяг витрат, виділених на часткове покриття витрат ГРН. рішення міської ради 374 036,00 374 036,00
2 продукту

кількість комунальних підприємств, що отримують часткове покриття витрат од. (розрахункові дані ________________________ ____________ і і
3 ефективності

середня суме не мас і киве і ижрю 11 я виї і ра і і ГРН. і puSjjaXyHK^Di дсагіі О "7 А П О С  П П  1 
%J 1 п  и о и , и и  і1_________________________ 1 374 036,00

4 Я К О С Т І
результат покриття витрат на послуги ВІДС. (розрахункові дані юо| 100

5 Надання послуг із стандартного приєднання до електричних мереж у гуртожитках
1 затрат

обсяг витрат, виділених на надання послуг із стандартного приєднання до 
електричних мереж у гуртожитках

ГРН. рішення м іської ради 415 000,00 415 000,00

2 продукту
кількість комунальних підприємств, що надають послугу од. (розрахункові дані ________________________ ________________  1 1

3 ефективності

А

середня сума на надання послуг ГРН. (розрахункові дані 415 000,00| 415 000,00
Н якості

динаміка надання послуг і ВІДС. (розрахункові дані і______________________т _________________________ і 100

(Ініціали/Ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлового господарства Дніпровсько і 
міської ради

від № / 0 ?
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

38114671
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

1200000
(код Програмної

Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. _____1210000_____ __________________ Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради________ __________  38114671
(код Програмної (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

3. 1217310
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

_______ 7310_______
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального 
_______ 0443________  господарства______ ____________________

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

04576000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 451 929 677,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 451 929 677,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про житлово-комунальні послуги", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 
№ 793 "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Програма реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2020 - 2024 роки, затверджена 
рішенням міської ради від 24.06.2020 № 30/58, Програма комплексного благоустрою та реконструкції вулиць м. Дніпра на 2020 -2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.07.2020 № 19/59, зі 
змінами, рішення міської ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення 
міської ради від 27.01.2021 № 5/2 "Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади", зі змінами, рішення міської ради від 27.01.2021 № 6/2 "Про здійснення запозичення 
до бюджету Дніпровської міської територіальної громади", зі змінами, рішення міської ради від 27.01.2021 № 7/2 "Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади", зі
А̂ЛІиОІІІ \Л

6. Цілі дер

г\іі і юииа иіГкі/ПЇ П 2 ПМ віл О  А  11 9 П 9 1 МО ^/19 //П п п  виогоииа ‘зм ій  п п  пімюииа міГкігпї палы віл 1Д 1 9  9 П 9 П  КІО 1 А/1_9 /уП г\г> rirw~vrr̂ Aj\/ пі/лилиіиилгл і r n n io n L u n r A  п а о о ц т і л / і і іл т а  0 П 01 лій»

їжавної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

|№ з/п Цілі державної політики

1 Забезпечення населення гідними умовами проживання та надання якісних послуг з управління багатоквартирними будинками

7. Мета бюджетної програми
Підвищення експлуатаційних можливостей ліфтового обладнання у житловому фонді і утримання його у належному стані, підвищення експлуатаційних можливостей житлового фонду і утримання його у 
належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
Ремонт житлових будинків

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 5
1 Проведення капітального ремонту житлового фонду 451 929 677,001 451 929 677,00

Усього 451 929 677,00 451 929 677,00

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 з 4 5

1 Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра на 2020 -  2024 роки 380 429 677,00 380 429 677,00
2 Програма комплексного благоустрою та реконструкції вулиць м. Дніпра на 2020 - 2024 роки 71 100 000,00 71 100 000,00
3 Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік 400 000,00 400 000,00

Усього 451 929  6 7 7 ,0 0 451 9 2 9  6 7 7 ,0 0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
вим ір у Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Проведення капітального ремонту житлового фондулзатрат

кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального 
ремонту о д . проектно-кошторисна документація 115 115

обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду ГРН. рішення міської ради 451 929 677,00 451 929 677,00(будинків)
в тому числі за рахунок запозичень ГРН. рішення міської ради 289 866 926,00 289 866 926,00

2 продукту
кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується 
відремонтувати ОСІБ дані ТОВ "ЕРЦ КП" 23 000 23 000

кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати о д . проектно-кошторисна документація 115 115
3 ефективності

середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду 
(будинку) ГРН. розрахункові дані 3 929 823,28 3 929 823,28

середня вартість капітального ремонту житлового фонду на одну особу ГРН. розрахункові дані 19 649,12 19 649,12
4 я ко ст і___________________________s& rZi'т  .itT w S  ______________________________________________________________________________________________________________________________________

питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків)/уа;яких планується 
проведення капітального ремонту, в кількості Об'єктів (будинків)* що 
потребують капітального ремонту

В ід с . розрахункові дані 100 100

питома вага задоволених ремонтом осіб ВІДС. розрахункові дані 100 100

Директор департаменту житлового 
господарства Дніпровської міської ради

11 > Гч\ \ <

і ? /

дирО л О  . 
л: з&груї
о  й Ы в л /i
UJ ^ОМ ОМ ІІ
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Ь  Л к
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(ініціали/ініціал, прізвище)
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ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖ ЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлового господарства Дніпровської 
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

від / /  & > //__________ №

П А С П О Р Т
бюджетно^ програми місцевого бюджету на 2021

__ __________ 1200000 ______  _____ ________________Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради 38114671
(код Програмної класифікації видатків (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
та кредитування місцевого бюджету)

2. ______________1210000_____________  ______________________ Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради_____________________  38114671
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків 
та кредитування місцевого бюджету)

3. 1217670

(код Програмної класифікації видатків 
та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бю джетних призначень/бюджетних асигнувань - 309 531 023 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 303 531 023 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

7670 0490

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання________________________ _____

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

04576000000

(код бюджету)

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів 
України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 07 09.2016 N° 5/13 "Про фінансову підтримку та 
внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради", зі змінами, рішення міської ради від 24.11.2021 № "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет 
Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

N9 з/п І І і п і попшапилї пппітиі/к

1 Фінансова підтримка та поповнення статутних капіталів комунальних підприємств для заёезпечення належної реалізації їх статутних завдань, вжиття заходів для виробництва та надання якісних, 
безпечних і безперебійних послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності міста та поліпшення фінансово-господарької діяльності зазначених підприємств

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення функціонування та безперебійної роботи підприємств комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Фінансова підтримка КП "Жилсервіс-14" ДМР



2 Фінансова підтримка КП "Жилсервіс-5" ДМР
3 Фінансова підтримка КП "Муніципальне житло" ДМР
4 Фінансова підтримка КП "Жилсервіс-Дніпро" ДМР

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-14" ДМР 91 000 000 91 000 000
2 Внесок до статутного капіталу КП Жилсервіс-5" ДМР 207 771 023 207 771 023
3 Внесок до статутного капіталу КП "Муніципальне житло" ДМР 760 000 760 000
4 Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-Дніпро" ДМР 10 000 000 10 000 000

Усього 309 531 023 309 531 023

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 -----------------.І---------------
1 Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 

роки 309 531 023 309 531 023

Усього 309 531 023 309 531 023

11. Результативні показники бюджетної програми

№ З/П т — __ Одиниця
виміру

Дж ерело інф орм ац ії Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7

1 Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-14" ДМР
1 затрат

обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу 
підприємства ГРН. рішення міської ради 91 000  000 91 0 00  000

2 продукту

кількість статутних завдань (погашення кредиторської заборгованості за 
спожиту електричну енергію та розрахунок за послуги сторонніх організацій) ОД.

висновок щодо надання внеску до 
статутного капіталу, статут 
підприємства

2 2

3 ефективності
середні витрати на виконання одного статутного завдання | ГРН. (розрахункові дані | | 45  500  000| 4 5  5 00  000

4 якості
співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутног
о капітал у на початок року в ід с . розрахункові дані 7  024 7 024

2 Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-5" ДМР
1 затрат

обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу 
підприємства ГРН. рішення міської ради 207  771 023 2 0 7  771 023

2 продукту

кількість статутних завдань (погашення кредиторської заборгованості за 
спожиту електричну енергію та розрахунок за послуги сторонніх організацій) ОД.

висновок щодо надання внеску до 
статутного капіталу, статут 
підприємства

2 2

3 ефективності
середні витрати на виконання одного статутного завдання | ГРИ. (розрахункові дані | | 103 885  512| 103  885  512

4 якості
співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного 
капіталу на початок року В ід с . розрахункові дані 211 211

3 Внесок до статутного капіталу КП "Муніципальне житло” ДМР
1 затрат

обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу ГРН оішення міської эали 760 000 760 000пілппі/ір.мґїтя ' •
2 продукту

кількість статутних завдань (погашення кредиторської заборгованості за 
спожиту електричну енергію та розрахунок за послуги сторонніх організацій) од.

висновок щодо надання внеску до 
статутного капіталу, статут 
підприємства

1 1



3 ефективності
середні витрати на виконання одного статутного завдання j ГРИ. |розрахункові дані ! \ 760 000! 760 000

4 якості
співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного 
капіталу на початок року В ідс. розрахункові дані 25 25

4 Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-Дніпро" ДМР
1 затрат

обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу 
підприємства ГРН. рішення міської ради 10 000 000 10 000 000

2 продукту

кількість статутних завдань (погашення кредиторської заборгованості за 
спожиту електричну енергію та розрахунок за послуги сторонніх організацій) од .

висновок щодо надання внеску до 
статутного капіталу, статут 
підприємства

3 3

31 ефективності
середні витрати на виконання одного статутногрі і̂аедення:^• | ГРН. (розрахункові дані 1 J 3 333 333,33| 3 333 333,33

4 якості х й і  X J1- ̂  ® C'v.
співвідношення суми поповнення стата^Лр^капіта|пу до розміру сгт т̂утног
окапіталу на початок року / /  ж Q yv ---------------------------------------------- ................................................. ------------------

Відс. розрахункові дані 10 000 000 10 000 000

Директор департаменту житлового господарству 
Дніпровської міської ради Владислав ГРИЦАЙ

ипис) (ініціали/ініціал, прізвище)

i iu i  и д ж ь г іи :
Департамент економіки, фінансів та міського бюджет К Р А Ї

Заст [льник управління фінансів 
шансів та  міського

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)


