
ЗАТВЕРДЖЕНО
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17 .о7 ,2015 року N9 648
(у редакцii наказу lviнiстерстsа фiнансiв Украiни вiд 07 серпня 2019 року N9 ЗЗ6)

Б}оджЕтний зАпит нА 2023 -2025 рокИ загальний, Форма 2023-1

1. Департамент капiтального будiвництва Днiпровськоi Micbкoi ради _

1вайменушя головно,о розпорядiика коштiв мiсцевого бюджеry)

2. МеЕ дiяльноФi голоаноrо розпорядника коштiв мiсцевоrо бюджеry

зоiйсненм повноважень, всmановленuх чцннuм законоdавсmвом dля вuконавчuх opeaqiB Micbкoi раdu у сферi буdiвнuцmва у м, Днiпрi

15
ТкбТйпббГББбйчоi-
0асифiкацii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого
бюджеry)

04576ооOOоо
(код бюджету)

локазникiв видапiв бюдхеry Е надахsя кредшiв з бюд.{ету эпльноrо фонду мiGцевого бюдI€ту па 2о21 -2о25 рош и бюджепимп проrраilами:

5. Розподiл граничних показникiв видапiв бюджеry та надання кредитiв з бюджету спецiального фонду мiсцевого бюмеry на 2021 - 2025 роки за бюджетними лрограмами:

Тетяна ЧАЛАеВА

4.Розподiл граничних

Код ПроrрамноТ проrрамноi
Фасифiка цii
видаткiв та

кредиryвавня

Найменуенвя вiдповiдального виконавця,

2021 piK (звiт) 2023 piK {проеп) 2024 piK {проrноз) 2025 piK (прогноз)аидаткiЕ найменуення бюджетноi програми згiдно з полiтики
та кредитуйння

мiсцевоrо бюмеry
та кредиryвання

бюджеry
Тиоовою програмною шасlфiкацiею вrдаткiв

в хредит}/&нsя мiсцевого бюджету

6 9 10

7 зв7 бзс

т зs7 бт

дмр771l
1 51 0160 0160 011т

лепартамент оудlвt

Днiпровськоi Micbкoi ради;
Керiвництво i управлiвня у вiдповiднiй сферi у

Miqax (Micтi Кисвi), селищах, селах,
2 бзб 104 7 084 04

усього 2 бзб 104 7 084 047

найменуйsшя вiдпоаiдальвого виконааця,
найменущння бюджепоТ програми зпЪно з

Типовою проrрамною шасхфiкацiею видапiв
Е кредиryйвня мiсцевого бюджету

В.о.дирепора

(прjзвище та iнiцiали)

Одиниця вимiру

2021 piк 2022 pi( 202З piK 2024 piK 2025 piK

(звiт) (затверджено) (проеб) (прогноз} (прогноз)

t' ';;; ia й;iE :

fuа.lflаl.'d'd4d

l1rтЕАплчёчdl
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcтBa фiнансiв УкраТни
17.07.2О15 року N9 МВ
(у редакцii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 07 серпня 2019 року N

БюджЕтний здпит нд 202з _2025 роки iндивiдуальний, Форма2о2з_2

MlcbKol 440534,18151. Департамент капiтального
(найменування головного розпорядника мiсцевого бюджету)

2. Департамент капiтального будiвництва ДнiпровськоТ MicbKoT ради
(найменування вiдповiдального виконавця)

(код Типовоi вiдомчоi класифiкацiТ
видаткiв та кредиryвання мiсцевого
бюджеry)

151
(код Типовоi вiдомчоi класифiкацii
видаткiв та кредиryвання мiсцевого

бюджеry та номер в системi
головного розпорядн,4ка коштiв
мiсцевого бюджеry)

(код за СДРПОУ)

4405з41 8
(код за еДРПО'

04576000000
,| 5101 60

(код Програмноi
класифiкацii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

0,160 0111
(код ТиповоТ (код ФункцiональноТ
програмно-l класифiкацiТ видаткiв

класифiкацiТ видаткiв та кредиryвання
та кредиryвання бюджеry)

Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у Micтax (MicTi Киевi),

селич]ах, селах, територiальних громадах
Файменуваr,ня бюджетноI програми згiдно з Типовою програмною класифiкацiею

видаткiв та кредиryвання мiсцевого бюджеry)

(код бюджеry)

,l, мф ъ ]эвдання бюд-чепот програми на 2023 -2025 рохя
1) яФа бDдепот проrрамиi cir.n 1п рёалiяцп

кёрiёнчцпво i yapaФi'n, у вiddоsidнiП сферi м. Днiара

2) завд.няя бюцёпот проrрам,
3дiйсненнядепаръмеято овахень у сфер будiвництва

з) пiдсъви реалi9цfi бюдчбноi проrрами

79Э "про зФвёро*пф сOаёо.Uх lрфраwоi Фс;фiмli вuмЙив па оеаuпуоы", мьц*uх бюdчепiв-, зi эiнамц яай мiнiсперфва цUфровф прансфорнацП Украiяu Bid ОТ-05,2020 М 67 "ПРО

"ьь"йа**,i*"а,* 
*"вачфяя н ёжноспi бюd)iйнd лро.р о, сферч lЕфорйuзацiг, поспаяова кму Bio 2а.о2.2оо2 |Е 2в "про эапверОsыf Поряdху сюаО.НgЯ, РОЗфЯФ, ЗаmВёРdХеННЯ Па

осяовнu в@Ф dо вфаам юцпоросIв бьё*йiйу.пано." зi ыiяа u, рiuёняя мiсфт раdц Bio оа.п-2о21 N9 2l1з "про бюажеп ДнiлровьюТ мiсьфl mёрmОРiФЫОl ёРОМааu На 2022 pix", Зl ЗМiЫu,

Пффнм про в!@вччй орй |ськriраdu.

5. надtодження мя виконання бФджепоi про.рами:

,t) надходдення для виконання бюджетноТ програми у 2021 -2023 роках:
! . 

(грн)

Код Найменуван ня

202'] piK (звiт) 2022 piK (затверджено) 202З р

загальний

фонд
спецlальнии

фонд

mому ччслi
бюO>кеm разом (3+4)

загальний

фонд

у mому чUсл|

бюФкеm
розвчmкV

разом (7+8)
заrал ьний

фонд

спецiальний у mому ччслl
бюdжеm
оозвчmкч

разом
(11+121фонд фонд

2 4 5 6 8 9 10 12 ,]3 14

7uОхоОжепilя ?, }u:Ltьпоil, фоilП! бк,ЬkепlJ, 2 6,]6 )0J 2 636 ]0J 7 387 б36 7 _]87 бзб

2_J 7Е1 99I 23 781 991 х 22 500 000 22 50о 000 х 17 000 00о 17 000 0о0

2501 0100
lлата за послуги, цо надаються
iюджетними установами згiдво з ix основною 2з 781 991 2з 781 991 22 500 00с 22 500 00( 17 000 00( ] 7 000 00с

' illu i il чir-l оПжеil il я 0е lliL il, t ц,.\, 4п iltrJ
й.,),,!| |Iц^Yо^t2чLl

х
х

усьогс 2 бзб 10Z 2з 781 991 26 418 095 7 084 04; 22 500 00с 29 5а4 04? 7 ]s7 6зб1 17 оо0 00с

:J т
1

24 з8 / tjзt



2) надходження для виконання бюджетноТ програмпу 2О24,2025 роках

6. Витрати за кодами ЕкономiчноI класифiкацГf видаткiв / Класифiкацii кредитування бюажеry:
1) видатки за кодами Економiчноi класифiкацГi видаткiв бюдкеry у 2021 -2023 роках:

2) надання кредитiв за кодами Класифiкацif кредиryвання бюджеry у 2021 -2023 роках:

3) видатки за кодами Економiчноl класифiкацГi видаткiв бюркеry у 2О24 - 2025 роках,.

Код Найменування

2024 piK (прогноз) zOzs piK (прогноз)

загальний

фонд

спецlальнии

фонд

у mому ччслi
бюажеm
оозвUmN

разом (3+4)
загальний

фонд
спецlальнии

фонд

у mому ччсл|

бюOх{еm
оозвumкч

разом (7+8)

2 4 5 8 9 10

ЦчDlофкеilпя il }uxLIbпoel фоilО], блi.WDl.t

х х
I il u i па Ьойе l l ilя сtlецiщ ьпоrо 4п, пО),

(Dо7п il сu п u \u вц lL1l| лчПхоПrк(п ь)

.t
усьогс

код
Ехономiчноi
шасифiкацi[

аидапiв
бюш(ету

Найменуйflня

202l piK (звiт) 2022 piK (атверджено) 2023 piK (проеп)

эrальвий
фонд

спецiальний
фо8д

у пому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (3+4)

заЕльни,
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm
розвчпку

разом (7+8)
загальний

фонд
спецiальний

фонд

у пому ччслi
бюdжеп

розецmку
разом (1 1+1 2}

1 2 4 5 6 7 9 10 12 1 14

11 Заробlтна плата 1 7u 224 11 884 136 1 3 668 з60 з 69з 999 1 ] 650 625 5 з44 624 4 408 484 1 1 46в 501 15 876 985

2120 НаOахування на оплату працl 394 87з 2656 144 з 051 017 81 2 680 2 56з 1з8 969 в67 2 52з 07о з 492 9з7

2210 Г]редмети, матерiали, обладнання та iBBeHTap 1 з8 660 789 894 165 758 962 в01 1 128 559 165 758 360 890 526Ф8

224о Эплата послуг (KpiM Kl 164 894 8 090 950 в 255 844 з86 1 60 7 000 584 7 з86 744 з86 1 60 2297 5з9 2 бвз 699

2250 Видатки на вiдрядження 10 000 10 000

2271 сплата теплопостачання 69 7з1 69 731 ] 527 900 1 527 900 1 0з0 597 1 0з0 597

2272 Эплата водопостачання та водовrдведення 4 946 4 946 25 080 25 080 20 900 20 900

227з а елеfrроенергii 75 з76 75 з76 441 870 441 870 405 870 405 870

22а2
OKpeMl заходи по реалl3ацll державних
(репональних) програм, не вlднесенi до 3аходlв 3 400 3 400 20 600 172 в52 19з 452 1 50 00о 150 000

2800 lHmi поточнi видатки 6 810 6 810

3,,10
Придбання обладнання i предметiв 492 718 492 71а 1 50 000 1 50 000 200 00о 200 000

усьогс 2 636 l04 2з 78l 99, 26 41 8 09( 7 084 047 22 500 000 29 584 047 7 387 63€ 17 000 00с 24 387 636

код
Класифiкацп Найменуванвя

2021 piK {звiт) 2022 piK (зтверджено) 202З piK (проеп}

9fальний
фовд

спецiальний у пому ччслi
бюожеm
розвчпку

разом {3+4)
заtальний

фонд
спецiальhий

фонд
бюажеm
розвчпку

разом (7+8}
загальний

фонд
спецiальний

фонд

у пому ччфi
бюdжеm
розвчпку

разом (11+12)

бюджеry фонд

1 2 3 4 5 6 9 10 11 1? ,l4

усьогс

код
Економiчноi
шасифiкацii

видаткiв
бющеw

Найменування

2024 piK (пропоз) 2025 pi( (проrноз)

заrальний
фонд

спецiальний
фонд

бюdжеm
розвчmку

разом (3+4)
загальвий

фонд
спецiальний

фонд

у пому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (7+8)

1 3 4 8
,10

2111 lобiтна плата

т2а 1я на оплату працl

221а lредмети, матерiалй обладнавня та lнвентар

224а )плата послуг (крjм комувальних)

225о идатки на вlдряд)

2271 а теплопостачання

2272 Эллата водопостачавня та водовlдведення

)плата елеýроевергii

22а2
Jkpeмl заходи по реалlзацl державних
регiональних) лрограм, не вiдtsесенl до заходiв

,l J б

8 11

l 13

2 5 6 l



zBoo ]lншi поточвr видатки

з1 10
]ридбання оОладнання l предмет]в

усьогс

4) надання кредитiв за кодами КласифiкацГi кредиryвання бюджеry у 2О24,2О25 роках:.

7. ВитратИ за ttапрямами використання бюджетних коttлгiв:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштiв у 2021 -202З роках:

код
КласифiкацГi Наймену&ння

2024 piK (прогноз) 2025 piK {прогноз)

загальний
фонд

слецiальний
фонд

бюdжеm
розвчmку

разом (З+4)
заlальний

фонд
спецlальнии

бюdжеm
розвчmку

разом (7+8}

бюмеry фовд

2 3 4 6 9 10

усьогс

м з,/л

,|

Напрями використання бюметнпх кошiв

2021 piK (звiт} 2022 piK {затверджево}

!rальний
фонд

спецiальний
фонд

бюOжеm разом (3+4)
загальний

фонд
спецlальнии

фонд

у
бюdяеm разом (7+8}

загальн и й

фонд

спецlальнии

фонд
бюажеm разом {1 1 +1 2)

2 з 4 6 9 10
,]1 ] 14

1
ЗЭбГreчення здrйсненвя департаментом наданих
trкояолавством повноважень v сфеоi бvдiвництва

2 5з9 61Z 2з 289 271 25 828 а81 6 982 88j 22з2о 81 29 з03 70: 7 299 47с 16 509 500 23 808 97€

2
Забмя здiйснення департаментом завдань з 96 49( 492 71 589 208 10l 16( 179 18Z 28о зц 88 16( 490 500 578 66(

усьогс 2 бзб tOZ 23 78l 991 26 418 09a 7 084 04; 22 500 000 29 584 047 7 зs7 6361 17 0оо 00с 24 з87 63t

2) витрати за напрямами використання бюдrкетних коштiв у 2024 _2025 роках:

N9 
'п

Напрями викориФння бюджепих коштiа

2024 pi( ]роrноз) 2025 piK (пропоз}

агальпий
фонд

спецiальний
фонд

у
бюdжеm разом (3+4)

загальний

фонд
спецiальний

фонд
бюdжеп разом (7+8)

з 4 5 6 7 8 9 10

усьогс

8. Результативнi показники бюджетноТ програми:
1) результативнi показники бюдrкетноi програми у 2021

договорiв на оплату послуг з

ти за послуrй що надаються бюджетнйми установами

кiлькiсть отрйманих доручень, листiв, звернень, 3аяв. скарl

виконаних доручень, листlв, зверневь, заяв, скарг

7 6

2Uz3 plк

5
12

2



2) результативнi показники бюдхетноi про r рамп у 2О24 - 2025 роках:

9. Струкryра видаткiв на оплаry працi

2021 piK {звiт) 2О22 рiк 202З piK (проеб) 2024 piK (прогноз) 2025 piK (лрогвоз}

Мпрями викорисЕння бюджепих коштiв
загальний фоЕд

спецiальний
фонд

игальний фонд
спецiальний

фонд
эгальний фонд

спецlальнии

бонд загальний фонд
спецiальний

фонд
загальний фоЁд

спецiальнии
фонд

4 7 8 9 10 ,l1

1

бэ4 65с 2 671 012 1 7аб 1зз 5 251 88в 1 728 08с 5 з4з 296

з21 з2з 1 з98 713 85з 067 2 670 542 864 01с 2 714 428

615 4 6 ввб 288 бв1 066 2 2з0 56о 1 з71 7з2 2 188 713

\lаmерiапьна dопомоеа 209 8з4 928 09з з88 9зз 1 2з9 0з5 444 бз2 1 222 064

64 80о 255 60с

1 7а4 22| 11 884 lзб з 693 999 l1 650 62{ 4 408 4а{ 1,1 468 501

;ffiБаlштатних одиниць 3а загальвим фондом, щ(
эл.yлеэ!i rяkож v спеl ltалбномv фонд

х х х х х

10. Чисельнiсть зайнятих у бюддетних установах:

з них штатвi одиницi за загальним

11. Мicцевi/регiонi!льнi програми, якi виконуються в межах бюдкетноi програми:

ii 
"iЙ""Vр"riональнi 

проiрами, якi викоiуються в межах бюдкетноТ програми у 2О21 ,202З рокахz

Ns з/п
Найменування мiсцевоi7
регiональноI програми

2021 piK (звiт)

затверджена
загальвии

фонд
спёцlальнии

d)ояд
разом (4+5}

заrальнии
фонд

спецlальнии

фонд разом (7+8}
загальний

фонд бонд разом (10+11

3 4 5 6 7 8 9 10 11

2) мiсцевi/реriонмьнi програми, якi виконуються в межах бюдхетноТ проfрамиу 2О24 -2025 роках:

12.об'екrи,якiвиконуютьсявмежахбюджетноТпрограмизарахуноккоштiвбюджеryрозвиткУ у 2021 -2025роках:

2

1пп2ml1 mа наdбавкu

zvz!

12

yubul l

Ns з/п
Найменування мiсцевоi7

регiонarльно'i програми
Коли та яким документом

затверджена

2025 р,к
загальнии спецlальнии

разом {4+5}
загальнии спецIальнии

разом (7+8)

2 з 5 6 8 9

yCbOt (



об'сrа вiдпоаiдно до проепно-

Строк

заaальна
BapTicTb
об'спу

202,1 piK (звir) 2022 piK {затверджено} 2023 piK (проеfr) 2024 piK (проrноз) 2025 piK (прогноз)

Спецiальний

PiBeHb
будiвельноТ
готовностi Спецiальний

Рiвеяь
будiвельноI
готовностi
о6'спа на

кiнець
бюджетного
перiоду, %

Спецiальний

PiBeHb
будiвельноТ
rотовностi
о6'спа на

кiнець
бюджетного
перiоду, %

Спецiальний

PiBeHb
будiвельно'i
готовностi
об'сfrа на

кiнець
бюджетноrо
перiоду, Уо

Спецiальний

PiBeHb
будiвёльноi
готовностi
об'епа на

Ki нець
бюджетного
пёрiоду, О/o

Т об'екry

кошторисноТ початку l

заверше
вня)

Эонд (бюджеr

розвитку) кiнець
бюджетного
перiоду, %

розвитку) розвитку) розвитку) розвитку)

3 4 6 7 8 10 12 13

14 Ы.дJФiн' эобоdяФння Y 2021 - 2023 por :

1) кредиторська заборгованiсть мiсцевоrо бюркеry у 2021 роцi:

код
ЕкономiчноТ
шасифiкацп-

Найменуаанпя

3
JGCoBi

вlдатки/

надання
кредитiа

Кредпорська
заборгоенiсъ

Кредпорська
эборtованiФ 3MiHa

кредиторськоi
заборгованостi

(6-5)

Погащево кредиторську
ý6орrоsанiсть u рахунок кощтiв

Бюджетнi
зобов'язання (4+6)видапiв

бюмету 
' 
код

КласифiкацiТ
кред}rrуен ня

урахуваfrням
змiн

минулоrо
бюджетного

перiоду

минулоrо
бюшетного

лерiоду

загального
фонду

спецiального
фонду

1 2 з 5 6 т 8 9 10

усьогс

2) кредиторська заборгованiсть мiсцевого бюдх(ечу 2О22 - 202З роках:

пропозицii щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 роцi,

"л\ на 2023 piк та 2025 роки за рахунок надходжень до спецiального фонду, аналiз результатiв, досягнлих внаслiдок використання коштiв

код

Найменувапвя

2022 pi( 2023 piK

Економiчноi
шасифiкацП

видаткiв
итвердженi
призначенflя

кредиторська
ýборrованiсть

плану€ъся поmсиfl
кредпорську 9боргофнiсъ э

рахlшок хошiв очiкуваний
обсяг взяпя

поточних
граничвий обсяr

моюива
кредиторська
заборrованiсъ

плану€ться погасити
кредиторську заборговаЕiсть за

рахунок коштiв
очiкуваний

обсяг взяпя
поточн их

зобов'язань {8-9]

бюджеry / код
КласифiкацiТ поточноrо

бюшепого
перiоду

загальноrо
фондУ

спецiального

на початок
плаяового

бюджетного
перiоду (4-5-6)

загального
фонду

спецiальноrо
фондукредиryвання

бюяжеry
фонду

5 8 10 1 12
1

усьогс

3) дебiторська заборгованiсть у 2О21 ,2О22

Вжитi 3аход, щодо поrашевня заборгованостiПричини виникнення заборrованостi

ьтатиу 2022

(прiзвище та iнiцiали)

1 l

4

Начальник вiмiлу

3 6 7

звlтностl - головнии



t, ЗАТВЕРМЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
17.07.2О15 року Nэ 648
(у редакЦi наказу MiHiФepfrBa фiнансiв Украiни вiд 1 7 липня 20'1 8 року N9 61 7)

БюджЕтниЙ зАпит нА 2023 PlK додАтковиЙ, (Форма 2023-3)

1. Депарmаменm капimально?о буОiвнчцmва Днiпроеськоi MicbKot padu
(найменування fоловного розлорядника хошiв мiсцевого бюджеry)

2. Депарmаменm капimально^о буОiвнuцmва Днiпровськоi мiськоi раOч
(найменування вiдпоsiдального виконавця)

з.151о160 0160 011 1

15 /ц053418

(код Функчiональноi шасифiкацiТ
вйдатк]в та кредиryванвя

бюджеry)

(код Тилово'i вiдомчоi шасифiкаЦi
видаткiв та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

шасифiкацii видапiв та
кредиryвання мiсцевого бюдхеry

та номер в системl головного

розгородtsика чошт в мiсцевоl о

бюджеry)

Керiвнuцmво i управлiння у вidпобidнiй
сферi у Micmax (Micmi KucBi), селчш,ах,

сел а х, mе pu mо pi ал ьн u х ером а 0ах
(tsаlменуваьчя бюджетfоl поограvи згiдtsо з

Тиlовою орограvною fасифlrачiсю видаткiв та

кредиryвавня мlсцево.о бюджеry)

(код бюджету)

(код за еДРПОУ)

о4576ооо00о

(код Програмsоi шасифiкаЦi видаткiв та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

4- Додатковi вцтрати мiсцевого бюдхеry:
1} додаповi витрати на 202З piK за бюджепими проrрамами:

{код Типовоi програмноI
trасифiкацii видаткiв та
кредиryвавня мiсцевого

бюджеry)

ЕкономiчноТ
шасtsфiкацii

видаткiв
бюджеry / код
КласифiкацП
кредиryвання

Найменування 2021 piK (звiт)
2О22 piK

(затверджено)

2023 pix (проеп)

Обфувтуванвя необхiдностi додапових кощiв на 2О23 piK
граничний

обсяг
необхiдно

додатково +

2 з 5 6

111 Заробimна плаmа 13 668 15 з44 62д 15 876 985

2120 4 на оплаmу працl 3 051 01i 3 375 818 з 492 9з7

почdбання палчва оля авmомобiлей,2210 'lреомеmч| 
м

mа iHBeHmap 789 89l 1 128 55! 526 648 14з 97о

2240 омаmа послуе (KpiM комуныьнuх) а 255 8ц 7 386 74! 2 68з 699 278 999 Поспv2l, з поч6Oоання поuмiщень аOмiнUсmраmuвноt бYdiвлi.

250 Вчdаmкч на вidряdження
,l0 00(

2271 оmаmа mешопосmачання 69 731 1 527 90( 1 0з0 597

2272
ошаmа воdопосmачання mа
вооовidвеаенffi 4 94€ 25 08( 20 90о

227з ел 75 37l 441 в7о 405 870

2282

o(peЙi захоОч по реФiзацi
d ёржав нuх (pezi он il ьнuх) прФра м,
не BioBece&i dо захоdiв розвчпку 3 40( 193 452 150 00а

280о ашi поmочнi вч0, 6 8l(

з11 0
'lрчdбанffi облаОмнм i преОмеmiв

49271t 150 000 20о о00

всьогс 26 418 09t 29 584 047 24 з87 636 422 969

N9 з/п

яхi

Найменування
Одиниця
вимiру Джерело iнформацП

2023 piK (проеп) в межах
доведених граничних обсягiв

2О2З piк (проеп) змiни у разi
видiлення додаткових коштiв

3 4 6

44о5з41 8- код йЪдрпои

1 4 7



видатffiЪрозрах}@,Jрум (надходження вiд плати за послуги,

листiв, звернень, заяв, скарг на одного

виконаних доручень листlв, звернень, заяв, скарг

(,

Н*r,iд- у разi, rul. дод-*i кош не будуъ передбачевi у 2О2З та альтернаDвнi заходи, я(их

2) додаповi витати на 2024-а25 роки за бюмепими програмами:

вжити мя забезпечення виконаная бюметноТ програми.

вжити для забезпечення виконанвя

(прiзвище та iнiфали)

Обlрунтування необхiдностi додаткщих KoшiB на 2024 i 2025 роки

Окрыi захоOч по реФiзацii
dержвнuх (реziонilыuх) прФрам,

Економiчноi
шасифiкацiТ

видаткiв
бюдкеry 

' 
код

Класифiкацii
кредитувааня

Найменування

2024 piK (пропоз) 2025 piK (пропоз)

iндикаввнi
прогнознi
показники

необхiдно
додатково +

iндикативнi
прогно3нi
показники

необхИно
додапово +

2 3

'lаDахчвання на оплаmу працi
Т;еФ; е п u, ме m efii щ u.i оffi -аа ffi

7rlо

)?до fu^iм 9бмчнальнOуl

2272
? пл аmа воо опос m ачан ня mа
а бабеiааёdоннq

??я?

1110
1рчdбанп облаОнання i преdмеmiв

облiку та



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicтepcтBa фiнансiв УкраТни

17.о7.2о15 року N9 648
tу'р"д"*цЛi "",i".y 

iMiнiФepФBa фiнансiв Украjни вИ 07 серпня 201 9 року ЬР ЗЗ6)

БюджЕтниЙ зАпиТ нА 2о23 -2025 рокИ загальний, Форма 2023-1

(на""енБЫltmмо розпорядника коштiв мiсцевого бюджеry)

2, МеЕ дiяльвоФi головного розпорядника хошiв мiсцевоrо бюджеry

зdiйснення повновжень, еспановленщ чцннuм законоОавспвом оля вuхонавчuх opea'iB Micb^oi раdu у сферi буаiвнuцmва у м- Днiпрi

15
(код l ипоаоl вlдомчоl

Йасифiкацii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого
бюджету)

4.Розподiл граничЕих покзнrкiв видапiв бюдl@ту Е наданш кредшiв з бtодi(еry ишьного фонду мiсцевоrо бюдкеry на

наймецЕанfl я вiдповiдальff oro виковавця,
найменlвання бюдкетноТ програми згiдно з

Типовою програмною шасифiкацi€ю видапiв
Е хредЕryевня мiGцевого бюфкеry

5.розподiлгравичнихпоказникiввидаткiвбюджеryЕнаданнякредитiв]бюджеryспецiальноrофондумiсцевоrобюджетуна 
2о24i2о25 рокизабюджетяимипрограмами:

Наймену&ння вiдповiдыьпоrо виконавця,
найменумння бюджmоi програмr згiдно з

Типовою програмвою шасифiкацi€ю видапiв
Е кредитування мiсцевого бюдлGry

о4576о0O0оо
(код бюджеry)

4405з41 8
(код за СДРПОУ)

ry

,,',,,,];;#ъrоловsий 6)жtmр



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраIни
17.О7.2О15 року N9 648
(у редакцii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Укра]ни вiд 07 серпня 2019 року N
336)

БюдЖЕтниЙ здпит нА 2023 -2025 роки iндивiдуальний, Форма 2о2з-2

,l . Департамент капiтального будiвництва Днiпровськоj MicbKoI ради 'l5
(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджету) (код Типовоi вiдомчоi класифiкацiт

видаткiв та кредиryвання мiсцевого
бюджеry)

2. Департаменг капiтального будiвництва Днiпровськоi MicbKoT ради ,l 51
(найменування вiдповhального виконавця) (код ТиповоТ вiдомчоТ класифiкацiТ

3. ,l5l0180

видаткiв та кредиryвання мiсцевого
бюджеry та номер в системi
головного розпорядника коштiв
мiсцевого бюджеry)

lHura дiяльнiсть у сферi державного управлiння

4405341 8
(код за СДРПОЮ

4405341 8

01 80

(код за еДРПОУ)

045760000000l зз
(код бюджеry)

@сrф'Ец зидапз ъ проФамюI x@иф'вцl- вrдапiв вlцапiвв Федrryфння мiсr€фФ бDдGп)
кредитуинш liсrрфФ шаффi@цT в'цатtaв ra rр.дrrування

бqдreт9 й ФедяryФння ассЕт9

4. мф t авдафш бюдФпот проrрам, я. 20в_20л рф
1) пФ бодФпоl проrрамх, строп lT рёаiзацii

Р.а!,Ьаdя в@ суа.вш piu*m ёфЕа.й Dйluфпlв

2) Фвданм бюд,епоI проrр.ми
Виююння судош рiшфьв мюющп доку еfriв

3) пlдЁгае ралlФцЛ бюдreвоl проrрам,

кфыuлrуцiя yxpa,-шi Бюахйшй юаф yrpairu: ю@rli,йл.рФ@ фмrcь лаатfu вrоzdв.юla м бзв'про dыi пmм йрф.оfulм арФрrмоцfuфф мфоф фФм fu вфмв
мlсlлеой бюаNь", ы зNlмu, на@ мlнъmрф@ фмiв У,Фы-ш ёй 20.Ф.201l lb 7сз'про элв.рdRм сfuвOфй лрФр.wот мфjreI!ft ачdамiё ф ФёОullrуФм Nlс|рвй 6rой/.йiё", n лiйui
piм ДяidрФсьюI tiфldl рzоч аа 211Lю21 м9П2'Про ыеёрO'фв Ь!оdrё!п@- dpozpfu "Вuюым суdо.ц piм й.uюм.чй Оох! @пiв Двiаро.ф мrф раОою фiTфвчщU
ореамU" аа 2t22- фв р.@', рr@я, ']юlрааJ.i' 

0&12Ю21 lФ 2!lз'про бюdrф Дяi,Ффф-мiфiпёрmрЬфроlepor.ot м 2О22 pil" зiыiйш
5, н,пtоФм мя ыюяанЕ бюдffid проrрамr:
,|) надхоркення для виконання бюджетноi програми у 2021 -2023 роках:

Код Найменування

2021 DlK (звlт) 2022 pi( затвеDджено) 2023 р'к (проекг)

загальний

фонд
эпецiальний

фонд

у mому ччслI
бюожеm
оозвчmкV

разом (3+4)
загальний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччслl
бюOжеm
розвчmкч

разом (7+8)
загальнии

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюOжеm
DозеUmw

разом
(1 1+12)

2 J 4 5 6 8 9 ,]0 12
iBatцbHoao фоilЬу х х 25 00а х х 25 00l, 25 000 х х 2 5 0{)0

усьогс 25 00( 25 00( 25 00с 25 00с

2) надходкення для виконання бюджетноi програмпу 2О24 -2025 роках:

Код Найменування

2024 piK (прогноз) 2О25 pi( (прогноз)

загальний

фонд

у mому ччслi
бюOжеm
DозвUmW

разом (3+4)
загальний

фонд

lla пьнии у mому ччслi
бюOжеm
розвчmкV

разом (7+8)
фонд фонд

2 J 4 5 6 8 ,]о

х х х х
qдrcпi ваlхоЬксilпя б юЬкеDl ilLt успlч ilов
,--,-,,-4n,, 1о ",^п,.l, а-лчлл-.--.\ х х

х х
усьогс



6. Витрати за кодами Економiчноi класифiкацГf видаткiв / Класифiкацil кредитування бюджеry:
1) видатки за кодами ЕкономiчноТ класифiкацiТ видажiв бюджету у 2021 -2023 роках:

4) надання кредитiв за кодами КласифiкацГi кредиryвання бюдкеry у 2024 -2025 роках:

7. Вt{Фати за напрямами використання бюджетних коluтiв:

1) витати за напрямами використання бюджетних коштiву 2О21 -2023 роках:

код

Найменуеная

2021 piK (звiт) 2022 piK (етверджено} 2023 piK (проеп)

масифiкацГi
видаткiв
бющеп

за mльний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (3+4)

за гальни й

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюdжеm
розвчпку

разом (7+8)
загальний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюdжеm
розвчmку

разом (11+12}

4 6 9 10 1 12

2800 ншl поточн] видатки 25 00с 25 00с 25 00с 25 00с

усьогс 25 00( 25 000 25 000 25 00(

2) надання кредитiв за кодами КласифiкацГi кредиryвання бюджеry у 2021 _2023 роках:

код
КласифiкацП

Найменування

202,1 piк (звiт) 2022 piк (аЕерджено) 2023 piк (проеп)

звьний
фонд

спецiальний
фонд

уNучцФi
бюdжеm

розвцmlry
разом (3+4)

3агальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччФi
бюdжеm
розвчпку

разом (7+8)
3агальний

фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (,1l+12)

бюджету фонд

2 4 6 9 10 12 13 14
усього

3) видатки за кодами ЕкономiчноТ класифiкацii видаткiв бюджету у 2О24 - 2О25 роках:

код

Найменуенffя

2024 piк (пропоз) 2025 piк (пропоз)

шасифiкацП
видапiв
бюлжеw

3ашьвrй
фонд

спецiilьний
фонд

у mому ччФi
бюdжеm

розвчmNу
разом (3+4}

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччФi
бюажеm

развчmку
разом (7+8)

1 , 3 4 5 6 9

2800 ншl поточнl видатки

усьогс

(грн)

код
КласифiкацiТ

Найменувавня

2024 piк (пропоз) 2025 piк (проfrоз)

эшьвий
фонд

у mому ччФi
бюожеm

розечmку
разом (З+4)

иЁльний
фонд

слецiальнпй
фонд

у mому чцФi
бюdжёm

розвчmку
р8ом (7+8)

бюджету фонд

,| 4 10

усьогс

м з/л Напрями викориmння бюджепих кощiв
2021 piк (звiт) 2023 piк еп)

эЁльний
фоflд

спецiальний
фонд

бюdжеm разом (З+4} авльвий
фонд

спецiальний
фонд

у пому ччФ,
бюOжеm разом (7+8)

звьний
фо8д

спецiальний
фонд

бюожеm разом (1,1+12)

з 4 6 7 8 10 11 12 14

1
3аОезпечення виконання судових рiщень та аиконавчйх

25 000 25 00с 25 о0( 25 00(

усьогс 25 00( 25 00с 25 о0( 25 00(

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштiв у 2О24 -2О25 роках:

м з/л Напрями викориmнвя бюджетних кощiа
2024 piK| 2О25 piK (пропоз}

заrФьний
фонд

спецiальний
фонд

бюожеm разом (З+4)
3авльний

фонд
спецlальнииl'-: l оюожепфонл l

разом (7+8)

1 2 з 5 6 8 10

усьог(

5 13

3 7 8 11

а

5 8

,] 2



8. Результативнi показники бюдrкетноI програми:
1) результативнi показники бюджетноi проrрами у 2021 - 202З роках:

2) результативн i показники бюдrкетноi п рограми у 2О24, 2О25 роках:

9. Струкryра видаткiв на оплаry працi

м з/п показники
Одиниця
вимiру Джерело iвформацii

2021 piк (заiт} 2022 piK {]
2023 piK (проею

заruьнtrй фонд
спецiальний

фонд разом (5+6) зашьний фонд
спецlальнии

фонд разом (8+9) загшьний фовд
спецiальний

фонд разом (11+12}

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

Завдання 1 3абезпечевflя викояання судових рiшень Е виконавчих докумепiв
}атрат

1
>бСяг витрат на забезпечевня виконання рiшень суду та
1йкпнаRчих локчментiв

грн. рiшення Micbкol ради 25 00с 25 00( 25 00с

]родупу

1 dлькiсть рiшень суду та виковавчйх документiв од.
загальна канцелярlя

оал и
1 1

}фе@вностi
1

,5 00ЪТ 25 0001 25 000l 25 00(

aKocTl

1
]iдсоток виконаних рiшень суду та виконавчих доку
rлпiаu9чл 1 плпрбслцiii папiблом

вiдс. розрахунковi данi 10(
,10( 10с

,10с

М з/п показники
Одияиця
BrMipy Мерело iЕформацП

2024 piK 2025 piK (прогно:

завьний фонд
спецaальний

фонд разом (5+6) зайьний фонд
спецlальнии

фонд разом (8+9)

2 3 4 5 t 7 8 q ,10

завдання 1 3абезпечення виконання судових рiшень та виконавчих документiв
затрат

1 грн. Micbкoi ради

продукry

(iлькiсть рiшень суду та виконавчйх документiв од,
загальна

эф*мl
1

1
зiдсоток виконавих рiшень суду та
]оDiвняно 3 лопереднiм перiодом

}iдс, розрахунковi данi

Напрямu викориmння бюджепих хощтiв
2021 piк (звiт) 2О22 рiк 202З piK (проеп) 2024 piK rроffiоз} 2025 piK (пропоз)

загuьний фонд
спецiальний

фонд
заФьний фонд

спецlilьнии
боял аrilьний фоад

спецiальвий
бонд загilьний фонд

спецiальний
(Ьонд загшьний фонд

спецЕльнrи
фош

2 5 6 10 11

усього
т.ч, оплата працi штатних одиниць за загальним фондом, ц(
л.чло.чi r.илv v .псl lirлKHoi,v бонлi

х х х х х

10. Чисельнiсть зайнятих у бюджетних установах:

N9 

'п
Категорiii працiвникiв

2021 piк (звiт) 2022 DiK (план) 2023 piK 2О24 рiк 2025 piK

загФьний фонд спецiшьний фонд загilьний фонд спецiальний фонд 9шьний
фонд

спецlальнии ýгальЕий
фонд

спецiшьний загальний
фонд

спецiilьний

атверджево айнлi затверджево фаmчно
зайнfii затверджено фапично

эйнп' затверджено фашичао
зайнятi

фонд фонд фонд

2 3 4 5 6 9 10 1,| lз 14 ,15 16

/сьоrо штатних одиниць

х х х х х х х

11. Мiсцевi/регiональнi програми, якi виконуються в межах бюдкетноi програми:
1) мiсцевi/регiональнi програми, якi виконуються в межах бюджетноТ програми у 2021 - 202З роках;

N9 
'п

Найменування мiсцевоi7
реriональноl програми

2021 piK (звiт} 2022 piк (затверджено) 2023 piк (проеr

затвердкена бонл
спецiальний

фонд разом (4+5}
ишьний

фоflд
спецjальнии

dонл разом (7+8)
аfuьний

фонд
спецiальнии

drонл разом (10+11)

2 J 5 6 7 9 10 11 12

1
)iшень та вйконавчих документiв
Цнiпровською мiською радою та lТ

п^д" лА 2о)) _ ?о)в ооки"

Рiшення Micbкoi ради вiд 24,,l 1.2021 N9

19112
25 00с 25 00с 25 00с 25 00с

УсЬогl 25 00! 25 00( 25 00с 25 00(

1
11

1

,l

4 7

,l 8 1z

l них штатнl одиницI за загальним Qондом,
,,л апrYлR.яi rэrпу v епаrliяпьномч фонлi

4



(грн)

Ne з/п
Найменування мiсцевоi7
регiональноТ програми

2024 piк ( 2025 piK

затверджена
э@ьний

фонд
спецiшьний

фонд разом (4+5) за гФьний
фонд

спецiilьний
фонд разом (7+8)

1 з 4 6 в 9

1
)iшень та виконавчих докумевтiв
]нiпровською мiською радою та fi

\лl' ч^ )о)) _

усьогс

2) мiсцевi/регiональнi програми, якi виконуються в межах бюдrкетноI проrрампу 2024 -2025 роках:

12. Об'екти, якi виконуються в MelKax бюдкетноТ програми за раryнок коштiв бюджеry розвитку у 2021 - 2025 роках:
(грн)

об'епа вiдповiдно

Строк

зашьва
epтiФ
об'екry

2021 piK (звiт) 2022 piк (заверджено} 2023 piK (проеп) 2024 piK (прогноз) 2025 piк (проmоз}

PiBeHb
будiвельноТ
готовноФi
об'епа на

кiнець
бюджетного
перiоду, %

PiBeHb
будiвельноТ

PiBeHb
будiшьЕоi
гфввобi
объm ш

кiнець
бюджепого
перiоду, %

PiBeHb
будiвФьноi

PiBeHb
будiвФьЁоi
готовнобi
объm на

кiнець
бюдrеfrого
перiоду, %

i об'екry
{piKкошорисноi докумеffiцij о6'еfrа на

кiнець
бюджетного
перiоду, %

об'епа на
кiнець

бюджетного
перiоду, %

початку l

заверше
ння)

розвитку) розвитку} розаитку) розвипу) розвитку)

2 4 6 о 10 12 IJ

1з,дtФЬреryльfiв,дрсяпу ! мфiдок виюрифнм м8пв з.ФцоФ фонл, бlодФrу у Д21 роФ, очirуФнl рсзчль1n у 2012 роф, обфрпувнЕ я.обхiдпфi передб.чёяш ытраr паЮ2З - 2125 роý-

1{, Ыqдсвi ,6ф!i}нй у 
'21 

- 20zЗ ров|
l) Фсдиюрсьи ФборФФlс!ь rlсцеФФ бюдФry у 202l роцi:

(грн)

код
Економiчноi
шасифiЕцiТ

видапiв
бюдreту / код
КласифiюцП
кредrrryЕнш

бюдrery

НаймевуиЕня
ЗатвердlGно з

I(аcoBi
видаци/
вадання
кредпiв

Кредшорсьп
аборrованiФ

на почfrок
минулого

бюд{Фоrо
перiоду

КредЕорськ
аборгоевiФ

на хiнець
мrнулою

бюдкmого
перiоду

змiна
Погашено кредиторську

заборгоинifrь за рацfrок кощiв
Бюркеfri

зобовЪанш (4+6)
змlн

заборговавостi
(ь5) заЕльного

фо}цу
спецiального

фонду

1 2 4 5 6 ,10

усьогс

2) кредиторська заборгованiсть мiсцевого бюджеry у 2О22 - 2023 роках:
(грн)

код
Економiчноi
шасифireцii

видапiв
Найменування

2О22 piK 2023 piK

9Eepд{eHi
призначення

хредпорсьха
аборгованiФ

ва початох
поточноrо

плануеться погасити
кредиторську заборгованiсть за

рахунок коштiв очiкуваний
обсягвm

поточних

моми&
кредпорська

иборговаfliФ

mануФся поRсm
кредпорсьlry эборго&ff iФ а

paxyttoк кошiв очiкуйний
обсяr впя

поточнихКласифiкацii ийьного
фонду

спецluьноrо
граничний обсяг на початок

шанового
бюдreпого

перiоду (4-t6)

зайльноrо
фояду

спецiшьноrо

бюр{ету перlоду фонду фовДУ

1 2 4 6 9 10 11 12

усьогс

2 5

Спецiальн!й Спецiальний Спецiмьний Спецiальний спецiальний

1,1

з т

3 5 7



3) дебiторська заборгованiсть у ?0z1 - 20?2 роках:

4) аналiз управлiння бюдкетними зобов'язаннями та пропозицГi щодо упорядкування бюдкетних зобов'я3ань у 2022 рочi,

вжшi захом щодо ловшення заборгованоспПричини виникневня заборгованостi

15. Пiдстави та
спецiального фонду

В.о.дирекгора

Начальник вiддiлу
звlтностl - головнии

на 2023 piк та tn 2О24 - zo25 Роки за раryнок Надходшень до спецiального фондt, аналiз результатiв, досяmупiх внаслiдок використання коuлriв

tатy.у 2О22

Nlарина ДlБРОВА 
(прiэБйцБ iа

Тетяна ЧА,ЩАеВА

(прlзвише та lнIцlали)

iiтлльryо--*

ry



ЗАТВЕРфКЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украjни

17,о7,2о15 рокУ N: 648 
- лl,.^.tсiв украiни вiд 07 серпня 20l9 року N9 з36)

(у редакЩi накФу MiHicTepcTBa фlнаts

т#+rrr*Бr--
trасифiкацii видаткlв та

кредиryвання мiсцевого

бюджету)

д}'мicцeвorc6pДкeтyЕa2o24i2oz5poшЗабюДlGffимипpoгpамами:

lIl

2О24 i 2О25 poкn э бюдlеfiими проrраими:

,енту

начальник вiддiлу

БюджЕтниЙ зАпит нА 2о23 -2025 роки загальний, Форма 2023_1

Найменуиння вiдповiдальноrо виконавця,

".;,r"Йa"""" 
О,д,"епоТ програмп зriдно з_

Trio"oa проrр","ою шасифiпФею видакв
п кредrDlйння мicцевоrо бюдlеry

Найменуеввя вiдповiдаJIьвого BиKoHaBtl,|t

".lr"""*"* 
О,д,**оТ програмп зriдrо з

Trio.o. проaр""ою шасифiЕцiею вимшв
Е хредrryинш мiсцевого бюд)reтl/

Ji;o. адот,
\{1/на. t,l.

rоловЕий бухffiер

4405з418
--(й

пд576о00ооо
(код бюдхеry)

2.меЕдiялЬностiголовногорозпорядниикоштiвмiсцевоrобюджеry

зоiЙсreнмповНоваЖенЬ'вспановлеНuхчuНнuмЗаконоdавспвомолявчКонавчuхореаНiвмiсьхо.iраочусферiбуаiвнuцmваУм.дНiпрi
_-:лл..:,л _-лi..бА"печче головний РозпорядЕик коштiв мiсцевого бюдкеry, i показвикиiх досягненнЯ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни
17.О7.2015 року No 648
(у редакцiТ накjзу MiHicTepcTBa фiнансiв Украlни вiд 07 серпня 2019 року N

зз6)

БюджЕтний здпит нл2о2з -2о25 роки iндивiдуальний, Форма2о2з-2

(код ТиповоТ вiдомчоj класифiкацiТ
видаткiв та кредиryвання мiсцевого
бюджеry)

(код ТиповоТ вiдомчоi класифiкацii
видаткiв та кредиryвання мiсцевого

бюджеry та номер в системi
головного розпорядника коштiв
мiсцевого бюджеry)

4405341 8

-- (-Йедрпоv1

4405341 8
(код за СДРПОУ)

04576000000
(код бюджеry)

,l5

15,|

2010 073't
(код Типовоi (код ФункцiональноТ

програмноТ класифiкацГi видаткiв

класифiкацii видаткiв та кредиryвання

та кредиryвання бюджеry)

Багатопрофiльна стацiонарна медичнз допомога населепню , . .

@о з типовою програмною класифiкацею

видаткiв та кредиryвання мiсцевоrо бюджеry)

( мф Е завданЕ бФдl{Фоt проrраrr Е 20в,Д25 рош
ll хФ бюд(Фоi пропяIr, сФоки т рёлiяlJl' зао*Ь"щ," оЙЙь"у.*м зфdь, uao мdамь спrфонарну мёdцчну dфNоеу

2l заФ.нм ФqдGпоI проrрачи
проведення пфюФ рефнry примiцевь фро+lи здор.эя

з) пiqсr.в, рёФlпцi бцлGIноl програш

F'Ьо@uЕфофУlФаъ.:наЕэмiнiсперф'.афiфdвУ'раiпчфа26.о&2оl.разбпDоофплфýпро.аоsфЙпрфрыWlфlФвфмфооУЙлаоФ]Вfuв@Ввьц..ЙбфOяъ\зi
эdнаw; ю@ мiЕiсmрФlф ot,_M. yalt_ 

"r;iБйtiБiз 
аро*..роо* i*ь.*,с".с""iiБ.йыrtJБ,л" *,р"о,.у.* 

"ъq*ц 
бюо'ыь',пыiммц Nм,ic,{olpaa" аа

i|Mizz i ув'пр"Ь*прЬ*u* кim*оi ,ооерп"'зпороФ ффм u, Д!,iлра' m 2029Ю27 рр',

5, наФФд)сffм дй ыманЕ бюр(Фоt профами:

2. Департамент капiтального будiвциt{тва Днiпровськоi MicbKoT ради
(найменування вiдповiдального виконавця)

1512010
(код Програмноi

класифiкацii видаткis та

кредиryвання мiсцевого
бюджеry)

1) надхоркення для виконання бюддетноi програми у 2021 -2023 роках:

2) надходl(eння для виконання бюрt<етноi програми у 2024 -2025 роках:

1. Департамент капiтального будiвницт9а ДнiJrровськоi MicbKoi ради
lЙГ"ум"п",оповногорозпорядникакоштiвмiсцевогобюдхеry)



FI аlrхоО)!.еil ня i, }n;L lьпо!о фопl,у бюП,кепt), х х х х
'r,rчсп i ilui\оiжеil ilя i;юl.жеiluuL\ J,сDшil ot|
'Dоз пасапill зо.пl iL|! ч ilцохо|Ьrеil ь)

х х
'iltui нцiхоаil.аillш спа|iчlьilо.о Фоiliу
i,л,-ц ?пu ч 1, rл дл \] п, пI\\'п) v?п bl

х х
усього

6. ВrrратИ за кодамИ ЕкономiчноТ класифiкацГГ видаткiв / КлаGифiкацГi кредиryвання бюдркеry:

l) видатки за кодами Економiчноi класифiкацij видаткiв бюджеry у 2о21 -2023 роках:

2) надання кредпiв за кодами Класифiкацii кредитування бюдlкеry у 2021 -2023 роках:

3) видатки за кодами ЕкономiчноТ класифiкацГi видажiв бюддету у 2О24 ,2025 poKaxi

4) надання кредитiв за кодами КласифiкацГi кредитування бюлкеry у 2О24 -2025 poKaxi

7. Витрати за напрямами використання бюдrкетних коцлiв:
1) вrпрати за напрямами використання бюдrкетних коцлriву 2О21 -2023 роках:

Код
Економiчноi
масифiкацil-.

видаткiв
Найменування

202,1 piK (звiт) 2022 piK (эвердкено) 2023 piк (проеп)

загальний

фонд
слецiальняй

фонд

у пому ччФi
бюdжеm

розвчmку
разом (3+4)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому чuслi
бюажеm
розвчпку

разом (7+8)
загальний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччФi
бюdжеm

розвцmху
разом (1 t+1 2)

2 3 4 5 7 9 ,l0 12 13 4

100 000 00с 100 000 00с

100 000 00( 100 000 00с

код
Класифiкацп'
кредитувавня

бюджеry

Найменуваняя

2021 piк (звiт) 2022 piк (аверджено) 2023 piK {прФý)

загальний

фонд
Gпецiальяий

фонд

у mому ччслi
бюажеm

розвчпку
разом (з+4)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччФi
бюажеm
розвчпку

разом (7+8}
завльний

фонд
слецiальний

фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (1r+12)

1 4 6 7 9 l0 1 12 ,l3 14

усьогс

код

Найменування

2024 piк (проffiоз) 2025 piк (пропоз)

шасифiкацГi
видаткiв

загальний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюdжеm
розвчпку

разом (3+4}
заrальний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччфi
бюdжеm
розвчпку

разом (7+8)

2 3 4 5 9 l0
224о Гплата послуг (KpiM комунальних)

усьогс

код
КласифiкацГi
кредитування

бюджеry

Найменуення

2024 piK {пропоз) 2025 piк (проmоз)

заrальний

фонд
спецiальний

фонд

у пому ччфi
бюdжеп

розвчmку
разом (3+4)

загальний
фонд

спецiшьний
фонд

у mоuу ччФ,
бюожеm

розвчmку
р8ом (7+8)

3 4 6 9 10

усьогс

1,19 з/п Напрями ввкориmння бюджевих кошiв
2021 piK (звiт) 2022 piK (итверджеflФ 2О23 piK

яfuьний
фонд

спецiальний
фонд

бюожеm разом (3+4}
загальний

фонд
спецiальний

фонд
бюажеm разом (7+8)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

бюожеm разом {11+l2}

3 5 6 7 9 10 12 ,13 14

1
БбБreчення проведення поточного ремонту зашадlв 100 000 00t l00 000 00с

усьог( 100 000 о0(
,i00 000 00с

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштiву 2О24 -2О25 poкaxi
(грн)

1
б ]]

224о
усьог(

6

2 l ё

11
1



N9 з/л

2024 piK (проrн( 2025 piK

Напрями використання бюджетних коштiв загальний

фонд
спецiальний

фовд
бюожеm разом (З+4}

загальни й

фонд
спецiальний

фонд
бюdжеm разом (7+8)

,1 4 5 6 8 10

усьогс

8. Результативнi показники бюдкетноi програми:
1) результативнi показники бюдкетноТ програми у 2021 - 2023 роках:

N9 з,/л показники
одиниш
BиMipy ДжерФо iнформацГi

2О21 piк 202З piK (проею

ýгшьний фонд
спецIальнии

фонд разом (5+6) загальний фонд
слецiальний

фовл разом (8+9) разом (1l+12)

2 4 5 tj 8 о 10 12 lJ

3авдання 1 lабезпечення лроведення поточного ремоЕry зашадiв здоровя
затрат

1 эбсяreидаткiв l .р", | рiшення MicbKoi ради 1оо 000 000| ,100 000 00с

lродчýу

1 (iлькiсть примiцень од, lоговори, кошторис заходlв
ллбi, 11 11

эфеmвноФi
1 9 090 909l

aKocтi
вrдс, | розрахунковi данi 100|

2) результативнi показн ики бюджетноi програмu у 2024 - 2О25 роках:

N9 з/п показники
Одиниш
вимiру МерФо iнформацГi

2О24 pi( 2025 piK (прогноз)

загФьний фонд
спецlальнии

фонд разом (5+6)
l спецiальнийзагальнии фонд | ., l бонл разом (8+9)

2 4 5 6 8 о 10

Завдання 1 frу зашадiв охорони здоровя
}атрат

1 эбсяг видаткiв l,pn, |рiшення MicbKo'i ради
продукry

1 {iлькiсть примiщень )д.
lоговори, кошторис заходlв

1 :ереднi витратй на поточний ремонт 1 примiщенн9 l,p", |розрахунковi данi
якостl

1 зiдсото{ проведеного ремонту до запланованого |вiдс, |розрахунковi данi

9. Струкryра видаткiв на оплаry працi

Напрями викориФання бюд)GтЕих кощiв
2021 piк (звiт) 2О22 pi{ 2023 piк (проеш) 2024 piк 2025 piK Iрогноз)

загilьний фонд
Gпецiаьвий

(ьонл загФьвий фонд
спецlФьнии

tboHn
загuьний фовд

спецiilьнхй
фонд

загilьний фонд
спецiальний

фовд
загшьний фонд

спецlцьнии
йоЕд

2 з 4 5 6 7 9 10 11

/сього
т.ч. оплата працi штатних одиниць за загальним фондом, що
л.члDаui таrлу v .пАl li.пr!лмч йлцлi

х х х х х

10, Чисельнiсть зайнятих у бюджетних ycт;lHoBax:

N9 з/п КатегорiТ працiвникiв
2021 plK (звlт) 2022 DiK (план) 2023 piK 2О24 piK 2025 piK

загальнии спецiilьний ф спецiальний фонд игальний
фонд

спецЕльвии заЕльний
фонд

спецlальнии загальний
фонд

спецiilьний

затверджено фаmчао
эйнпi заЕерджено фапично

ýйнfri заверджеяо затверджено фаmчно
эйнfi' фонд фонд фонд

1 2 4 5 9 10 11 12 13 14 l5 16

/сього штапих одиниць
них штатнi одиниЦ за загальним фовдом,
lo BoaxoвaHi також у спецiальномч фондi

х х х х х х х

1 
,l. Мiсцевi/регiональнi лрограми, якi виконуються в межах бюджетноТ програми:
1) мiсцевi/регiональнi програми, якi виконуються в межах бюджетноi програми у 2021 - 202З роках:

(грн)

2 з

онл загальний (ьовд

6



N9 з/п
Найменування мiсцевоi7
регiон€rльнот програми

202l piк (звiт) 2022 piK (затвермено} 202З piK (проею

затверджена
загальнии

фонл
спецlальнии

фонл разом (4+5)
загальний

фонл
спецtальнии

фонд разом (7+8}
загальнии

фонд
спецiальнии

фонд разом (10+11)

2 J 4 5 6 8 9 10 12

1
мплексна програма Jдоров я
лнiпоа" на 202з-2027 оо.

ради
29,06,2022 N9 з/2з

100 000 00( 100 000 00с

усьог 100 000 00( 100 0о0 0ос

2) мiсцевi/регiональнi проrрами, якi виконуються в межах бюджетноТ програми у 2024 -2О25 poKaxi

12. Об'скrи, якi виконуються в межах бюдкетноТ програми за раryнок коштiв бюдt<еry розвитку у 2О21 - 2025 роках:

об'еfrа вiдповiдно

Строк

зашьна
иpтifrb
об'екry

2021 piк (звiт} 2022 piк [затверджено) 202З piк (проеп) 2024 piк (пропоз) 2025 piK (прогноз)

PiBeHb
будiвельноI

PiBeHb
будiвельноf
готовностi
о6'сýа на

кiнець
бюметного
перiоду, %

PiBeHb
будiвельноТ
готовностi
об'спа на

кiнець
бюджетвоrо
перiоду,7о

PiBeHb
будiвФьноТ

PiBeHb
будiшьноi
гФовноФi
o6'effi на

кiнець
бюдlGвого
перiоду, О/о

Т об'екry
(piK

кошорисноТ докумепацiТ об'епа на
кiнець

бюджетного
перiоду, %

о6'епа на
кiнець

бюджетного
перiоду, %

початку |

завёрше
ння)

розвитку) розвитку) розвитку) розвитку} розвитку)

1 2 3 4 6 8 9 10 12 13

',l. 
Бlод€нi фбовъявrя у 202'l - 20в ро@:
l) крqдrФрсьd заборФФнlсь мtсцёФ бодсry у 2021 роцl:

код
Економiчноi

Найменування

KaCoBi
видатки/
надавня
кредшiв

Кредшорська Кредшорська
змiна

кредиторськоi
заборгованоqi

(ь5)

Пойшено кредиторську
аборгованiсть за рахчнок кощiв

Бюрrепi
зобов'яання {4+5)

в]iдапiв
бюджеry / код
КласифiкацГj
хредитуваная

3авердкено з
урахуванням

змiв

на початок
минулого

бюд)(mого
перiоду

на (iнець
минулоrо

бюджетного
перiоду

загального
фонду

спецiального
фонду

1 4 5 7 8 9 10

усьогс

2) кредиторська заборгованiсть мiсцевоrо бюджёry у 2О22 - 2023 роках:

код

Найменуванвя

2О22 рiх 2023 piк

шасифiкацiТ
видаткiв

иЕердженi
призначення

кредFорська
еборгоенiФ

Еа початок
поточного

плавуеъся пойсити
кредшорську аборгойпiсъ за

DaýHoK кошiв очiкуваний

мошии
кредпорсьи
аборrойвiФ

на початок
шаноаоrc

бюдкffiого

перiоду (/b5-6l

плануеться погасити
кредиторську заборгованiсть 3а

рахунок коштiв очiкуваний
обсягвm

поточнихКласифiкацГi эшьного
фонду

спецiilьвого
фонду

лоточних
граничний обсяг

uRльiого
фонду

спецiального
фондубюджеry лерiоду

1 4 6 8 9 10 12

усьогс

3) дебiторська заборгованiсть у 2021 - 2О22 роках:.
(грн)

l 7 11

N9 з/п
Найменування мiсцевоi7
реriональноi програми

клпи
затверджена

загuьвий спецЕльний
разом (4+5)

9шьнии спецвльнпи
разом (7+8)

] 2 3 4 6 8 9
yubul (

спецiальний Спецiальвий Спецiilьний

,l1

2

2 3



Код
Економiчноi
шасифiкацii

видаткiв
бюджету./ код
КласифiкацГi

Наймевувавня
Затверджено 3

урахуванням
KacoBi видатки/ Дёбiторська

9борrованiФ
на 0,1.01.2021

Дебiторська
заборговавiсть
на 01.01.2022

Очiкуина
дебiторсьЕ

аборгованiФ
на 0,1.01.2023

Вжшi заходи чlодо поЕшенвя 9боргованостi

кредитiв

бюджеry

1
6 9 10

усього

4) аналiз управлiння бюдlrетвими зобовЪзаннями та пропозицГi щодо упорядцування бюдкетних зобов'язань у 2022 роцi-

15. Пiдстави та обlрунryвання
спецiального фонду бюдt(еry

Начальник вiддiлу

на 202З piк та HqзO24 - 2025 роки за раryнок надходжень до спецiального фонду, аналiз результатiв, досягнугих внаслiдок використання коштiв

ч 2022

Марина Д|БРОВА
(прlзвище та lнIцlали)

Тетяна ЧАДАеВА
(прiзвище та iнiцiали)звiтностi - rоловний бухгалiеп _.\t -/

, -',,.',1 ,,j]:;аф'' 
.,ii,.,. .""'' i*,",'



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicтepcтBa фiнансiв УкраТни

17 .07.2015 року N9 648
(у редакцii наказу MiнiФepФBa фiнансiв Украiни вiд 07 серпня 2019 року t,ф 336)

БюджЕтниЙ зАпит нА 2023 -2025 роки загальний, Форма 2023-1

15-GоЕТreбТадщЫ-
шасифiкацii видаткiв та
кредиryвання мiсцеаого
бюджеry)

2. МеЕ дiяльностi головного розпорядяика кошiв мiсцевого бюджету

Зdiйсненffi повноважфц всmановлеящ чцннuм законоdавсmвом оля вuконавчuх opza{iB Micbкoi раО0 у сферi буdiвнчцmва у м. Днiпрi

4.Розподiл граЕичних поmзнцкiв видапiв бюдкету в надавня кредшiв з бюJрi@ry эвьного фоhду мiсцеаоrо бюдIGry на 2о24i zozs роп 9 бюдreппмD програмами;

5.РозподiлrраiичнпхпокзнпкiввпдапiвбюдкеryЕнаданнякредшiвзбюджетуспецiшьногофондумiсцевогобюджетуlа ?o24i2o25 рошибюд)Gшимипроrрамами:

В-о.дирепора департамеFгу МарцtаД!q8О94
(прiзвище та iнiцiали)

Начальних вiддiлу
Тетяна ЧАДАеВА

Найменування показника результату Одиниця вимiру

2021 piк 2О22 piK 2023 piK 2О24 piK 2025 piк

(зBiT) {эверджено) (проеп) (прогноз) (прогноз)

з 6

з mа зашаdiв

Код Програмноi проrрамвоТ
шасифiкацГj
впдапiв Е

кредrrуmвня

Код Функцiоншьноi Наймеsування вiдповiдilьного виконавця,

2021 piK {звiт} 2023 piK {проеп) 2024 piK (прогноз) 2025 piK (проmоз) Номер цiлi державноТ

та кредиryвання
мiсцевого бюдlGту

Е кред}rг}вавня
бюмету

полпики

й кред}rгуення мiсцевого бюд{ету

2 3 8 9 10

1512111 1512111 о726

]епартамент о
]HinpoBcbKoI MicbKoI ради;
lервинна медйчна допомога населенню, що
]адаеться центрами первинноТ медичноi (медико-
,rеiтrл!пi\ ллплrллгl,

100 000 00с цмр771 9

усьог 100 000 00с

Найменуинвя вiдповiдФьного виконавця,
найменуйння бюд)(епоi програми зriдно з

Типовою програмною шасифiкацiею видапiв
та кредFгуванЕя мiсцевоrо бюдr(еry

медична доломога населенню, що
центрами первинно'i медичноТ (медико-

1512111

Wголовний бухшер
(прiзвище та iнiцiали)

о45760ооооо
(код бюджеry)

ZиO5м18
(код за еДРПОЧ

Типовою лрограмною шасифiкацiею впдаткiв
2022 piK (затвердкено)

Код Проrрамноi програмиоТ
шасифiкацП
видаткiв Е

кред}гryваяня

Код ФункцiонаьноТ

2021 piк (звi' 202З piк (проеп) 2024 piк (пропоз} 2025 piк (прогноз)
Е кредrованвя

мiсцеюго бюрlевl
та кредиryвання

бюджеry

2022 piк (затверджено) полпики

1512111 о726 ]мр7719



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни
17 .07.2О15 роцу N9 648
(у редакцiТ наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 07 серпня 201 9 року N
336)

БюджЕтниЙ здпит нА 2023 -2025 роки iндивiдуальний, Форма 2а23-2

't. Департамент капiтального будiвництва ДнiпровськоТ MicbKoi ради
(вайменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджеry)

2. Департамент капiтального будiвництва ДнiпровськоТ MicbKoT ради
(найменування вiдповiдального виконавця)

15 4405341 8

2111 0726
(код Типово'i (код Функцiональliоi
програмноТ класифiкацiТ видаткiв

класифiкацiТ видаткiв та кредиryвання
та кредиryвання бюджеry)

(код Типовоi вiдомчоТ класифiкацiТ
видаткiв та кредиryвання мiсцевого
бюджеry)

(код ТиповоТ вiдомчоТ класифiкацiI
видаткiв та кредиryвання мiсцевого
бюджеry та номер в системi
головного розпорядника коштiв
мiсцевого бюджеry)

Первинна медична допомога населенню, що нада€ться центрами
лервиннот медичнот (медико-санiтарноt) допомоги
(найменування бюджетноi програми згiдно з Типовою програмною класифiкацiею
видаткiв та кредиryвання мiсцевого бюджеry)

,l5,1

(код за СДРПОУ)

440534,18
(код за еДРПОУ)

045760000003, $12111
(код Програмноi

класифiкацii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

(код бюджеry)

a. мёйЁ явдfiм dоlDGrпоiлроФа , на 2023 _2025 Dоп
l) м 6,одЕпоl пр.rр.мr, сrроп а р.ФlяЛЗабвп.м .Мlаiфуыи зыпаiв, цо ,йюпь фр.ulrу NфUпц аоф|оzу

2) Фвд.нЕ 6,qдЕвот проrDlх,
Проведення IФюЕ Ё оFry при}iцеьь J наданFя пер€инюi м

3) пlдсвg раlФцlт бюдкешт лрсрамя

Бьахмй юо4с ура-N; м@ Mi'im.pйBa.FlaalfJ. уtФz]iп.iо 26.0а.юll N! a:r6.Ilpo ir6'' м зйро@lь.фв лро2рапю4ifuффо мйоц ффм ф в!мям,fulфц бюйrФъ,, 
',r.lr u; м tllнЬперсп@ dфсЬ Лаlпц qd 2ОOС-М7 М т,СЗ аро ýферOrcrв с@aфй прФрыюr @сg.МцЛ вgфпП. @,ЕеOщувф ,Пщвй 6,оаайiё\ зi зr.lмц plМ diфr раОu в'0

а,10.Ма N' 11M1ho жФdмй К@фпрФрпl'ЗОороф мм l.Ддiпра'Е 2Фа-m22 рр-, Пзiы.

5. Н.дФд@нм дб цюфанм бю/rreноI проrDФ r:

1) вадlФдЕнЕ для вrмнв бодспоl проrрап, у 202l -202З рош:

Код Найменування

plK (звIт) 2О22 рlк 023 r

загальний

фонд

спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюOжеm
DозвUmкч

разом (З+4)
загальний

фонд
эпецiальний

фонд

у mому ччслi
бюOжеm
DозвчmкV

разом (7+8)
загальний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччслl
бюожеm
оозвчmкч

разом
(11+12)

2 3 4 6 8 9 14
quОхоdJкемв iз звшьлоzо фопПу бюЬreепtу х х х х l0o o{)l] 00n х х I0[) l)lll) 00a

усьогс 100 000 00(
,l00 000 00(

2) надходкення для виконання бюджетноi програмп у 2024 -2025 роках:

1 1() 11



НddкоО)кеilня i l zu;a lьло.,о Фо пОJ, бл,ПJrепl.у х х х х
б.lцсп l пчо-\alожеп lц oloo)Kelll lllL\ J,cDl а пое
l..1, n r,, D, п 1л, D }n !,, пл дiл1\1c? ч L|

х х
r пu.i ilaoxob8etlq cпel|iulb ilо.о фопOf х х

усьогс

6. Витрати за кодами Економiчноi кrlасифiкацГl видаткiв / КласифiкацГi кредиryвання бюркеry:
1) видажи за кодами Економiчноii класифiкацГi видаткiв бюд,чеry у 2021 _2023 роках:

7. Витрати за напрямами використання бюджетних KoulTiB:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштiв у 2021 -202З роках:

код

Найменування

2021 piк (звiт) 2022 piK (звердхено) 2023 piк {проеп)

шасифiкацiТ
видаткiв
бюлжсil

эшьвий
фонд

спёцiальний
фонд

У mОму| ччФi
бюожеm

розвumку
разом (3+4)

&шьний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччФi
бюажеm

розвчmку
разом (7+8)

3агальний

фонд
спецiальний

фонд

у пому ччслi
бюожеm
розвчmку

разом (l1+,l2)

1 4 6 7 8 9 10 11 12 ,lз 14
2240 )плата послуг (KpiM комунальних) 100 000 00( 10о 000 00с

усьогс 100 000 00( l 00 000 00с

2) надання кредитiв за кодами Класифiкацii кредиryвання бюджеry у 2021 -2023 роках:

Код

Найменування

202' piк (звiт) 2022 piK {иверджено) 2023 piK (проеп}

КласифiкацГ
загальний

фонд
спецiальний

фоsд

уmфучцФi
бюёжеm
розфпку

разом (3+4}
3аrальний

фонд

у mомуччФi
бюажеm

розвчmку
разом (7+8)

3агальний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччфi
бюожеm

розвчmку
ршом (11+,|2)

бюджету фонд

з 4 6 8 10 14
усього

3) видатки за кодами Економiчноi класифiкацГi видаткiв бюджеry у 2О24 - 2025 роках:

код

Найменування

2024 piK (пропоз) 2025 piк (пропоз}

масифiкацiТ
видапiа
бюшеW

аruьнf,й
фонд

слецiальний
фонд

у пому чUФi
бюdжеm

розвчmку
разом (З+4)

заrальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччФi
бюожеm

розвчmку
разом (7+8)

2 4 6 10
224о Эплата послуг (KpiM комунальних)

усьогс

4) надання кредитiв за кодами Класифiкацii кредиryвання бюджеry у 2О24 -2025 poкaxi

код

Найменування

2024 piк (проffiоз) 2025 piк (проrноз)

КласифiкацГ
ашьвий

фонд
спецiФьвий

фонд

у поuу ччФi
бюйl<еп

розвчmrЕl
разом (3+4)

3агальний

фонд

у пому ччФi
бюожеm

розвчmку
разом (7+8)

бюджету фонд

,| 4 6 7 10

усьогс

м з/п

2021 piк (звiт) 2023 piK (проеп)
Напрями викорийffвя бюдl€пих кошiв эшьний

фонд
спецiальний

фонд
бюdхеm разом (3+4)

ашьний
фонд

спецiальний
фонд

бюожеm разом (7+8)
иfuьний

фонд
спецiальний

фонд
бюожеm разом (,l1+12)

4 6 7 8 10 12

1
]ення проведення поточного ремонry примlщень 3
пеовинно..l мёличноi лопомоги населенню l00 000 оос 100 000 00с

усьогс 1 00 000 оос t00 000 00с

z 3

5

1 з

3

2о22 оiц

2 5



2) витрати за напрямами використання бюджетних коштiв у 2024 -2025 роках:

}ф з/п

2024 piK 2025 piK (пропоз}
Напрями викориmЕвя бюджепих кошiв заrальвий

фонд
слецiальний

фонд
бюdжёm разом (3+4)

u@ьвий
фонд

слецiальний
фовд

бюожеm разом (7+8)

1 2 4 5 8 9 10
усьогс

8. Результативнi показники бюдкетноi програми:
1) результативнi показники бюджетноТ програми у 2021 -2О23 роках:

10. Чисельнiсть зайнятих у бюджетних установах:

N9 з/л пока3ники
Одинhця

вимiру ДжерФо iнформацii
2021 piк (звh 2023 piK

l спецlальнии lзагальний Фонд | ;;"; | разом (5+6) загФьний фонд
спецaальний

фонд разом (8+9) заruьний фонд
спецвльвии

фонд разом (11+12)

1 2 3 4 о 8 9 ,]0 12 lJ

Завдання 1

затрат
1 ]бсяг видаткiв l ,р". | рiшення мiсьiоl'ради 1 0о 000 oool 100 000 00с

продукry

1 ь примlщень од. цоговори, кошторис ааходiв
ообir

еmвноФl
1 ]ереднi витоати на поточний pevoнT 1 примjценrя l .р" | розоахунков, да", 14 2а5 714 14 2в5 714

iкоФl
зiдсоток проведеного ремонry до запланованоrо | вiдс, | розрахунковi данi lool 10с

2) результативнi показники бюджетноr програмпу 2О24-2025 роках:

мrп пока3ники
Одиниця
вимiру ДжерФо iнформацГi

2024 piK (проmо: 2025 piK

9гilьний фонд
спецiальний

фонл разом (5+6) загальний фонд
спецlальнии

drонл разом (8+9)

2 4 5 6 8 9 10
завдання 1

'абезпечення 
проведёння поточвого ремонту примiщень з наданвя первинноТ медичноТдопомоги населённю

laTpaT
1 )бсяг видаткiв l.p", |рiшення Micbкoi ради

lродубу

1 rлькlсть примlщень )д,
qоговори, кошторис заходiв

)феmввостi
1 эереднi витрати на поточний ремонт 1 примiщення l,p". lрозрахчнковi данi

якоФi
1 lвiдс, | розрахунковi данi

9. Струкryра видаткiв на оплаry працi

Напрями викорисйння бюджевих коштiв
2021 piK (звiт) 2o2z piK 2023 piK (проеп) 2О24 рiк 2025 piK (проfrоз)

загальний фонд
спецiilьЕий

dонл эгФьнвй фонд
спецlФьний

фовд
заФьний фоflд

спецiальний
фонд

аrаьний фонд
спецiilьний

фонд агальншй фонд
спецiilьний

фонд
2 з 4 5 10 11

усього
т.ч. оплата прац штатних одиниць за загальним фондом, щ(
rryner!i тrrлу v .прl liяпннбмч флнлi х х х х х

N9 з/п Категорri працiвникiв
2021 piK (звiт) 2022 piK (план) 2023 piK 2024 рlк 2025 piк

заmльний фонд спецiальний фонд ашьний
фонд

аruьflий
фонд

эвьний
фондзаверджено фаmчно

зайнfii
затверджено Фаmчво затверджено фаmчно затверджено Фаmчно

яйнffi фонд фоsд фонд

2 3 4 6 10 1 12 14 l5 16
Усього штатних одиниць
з них штатнl одиницI за загальним фондом

що BpaxoвaHi га<ож у слецiальноvу Фондi
х х х х х х х

з

2022

1

I 7

6 7

спеl онд загальний (ьонл

а 1з



N9 з/п
Найменування мiсцевоi7
реriональноi програми

Коли 2021 piк (зв 2о22 оiк l| 2023 piK (проеп]

затвердкена бонл
спецiuьний

фонд разом (4+5}
й@ьний

фонд
спецlальнии

фовд разом (7+8)
3агальний

фонд
спецiальвий

фонд разом (10+l 1 }

1 ? 3 4 6 9 10 1,| 12

1
комплексна програма "3доров'я населення
м лнiпоа" на 2018- 2022 оо 1 00 000 00( 100 000 00с

усьог ,|00 000 00( 100 000 000

11. Мiсцевi/регiональнi програми, якi виконуються в межах бюджетноТ програми:
1) мiсцевi/рёгiональнi програми, якi виконуються в межах бюдt<етноi програми у 202J _ 2023 роках:

12. Об'екrи, якi виконуються в межах бюджетноТ програми за рахунок коштiв бюджеry розвипqу у 2021 _ 2025 роках:

Найменуиння o6'em вiдловiдно до проеmо-

Строк

зашьна
epтiФ
обЪкry

2021 piK (звiт) 2022 piк (затверджено} 202З piк (проеý) 2024 piк (прогноз) 2025 piк (пропоз)

PiBeBb
будiвельноТ

PiBeHb
будiвельвоТ

PiBeBb
будiвельноТ
rотовностi
об'епа на

кiнець
бюджетноrо
перiоду, %

PiBeHb
будisельноТ

PiBeHb
будiвельноТТ об'екry

(piK
о6'епа на

кiнець
бюджетного
перiоду, %

об'спа на
кiнець

бюджетного
перiоду, %

об'спа на
кiнець

бюджетного
перiоду, %

об'епа на
кiнець

бюджетного
перiоду, %

заверще
ння)

розвпку) розвипу) розвитку) розвитку) розвитку)

2 3 4 6 о 10 12 13

14, Бюдспi юбовъ!.нм у 2о2' _ 202з рой:
1) хрqд,rЕрс* забор.оФнiф мlсцевоф бюдGrу у 202l роФ:

код
Економiчнот
шасшфimцП

видапiв
бюджеry / код
КласrфiЁцiТ
кр€д}пуиння

бюлw

Найменування
3аЕерджено з
ураryванвям

змis

KacoBi
вf,дапи/

вадання
кредпiв

Кредшорсьm
эборФинiФ

ва початок
миflулого

бюджmоrо
лерiоду

кредпорсьm
аборгоинiБ

на кiнець
минулого

бюджmого
перiоду

3MiBa
кредиторськоi
заборгованостi

{6-5)

Поrащено кредпорську
заборгоенiбь за рахунок кошiв

Бюджепi
зобов'кнвя (4+6}

зайльного
фонду

спецiального
фондУ

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10
усьогс

2) мiсцевi/регiон.tльнi програми, якi виконуються в межах бюджетноi програми у 2024 - 2о25 роках:

N9 з/п
Найменування мiсцево'i7

регiональноТ програми
Коли 2024 piк (прогвоз) 2025 piK (прогноз)

затверджена
загilьЕий

фонл
спецЕльвий

разом (4+5}
яшьний

фонд
спецlальнии

фонд разом (7+8)

2 4 8

1

lPU, рамd е(UнUм,чЕ0l 0 l LUц|аJlьнUl U

)озвитку Дн]провськоТ MicbKoT територiальноТ
,ромади на 2022 oiK

усьогс

2) кредиторська заборгованiсть мiсцевого бюд.кеry у 2022 - 2023 poRaxi

код
ЕкономiчноТ
шасифiЕцТ
ащпiв

Найменування

2О22 рiк 2023 piк

эверджеаi
призяаченея

кредrmрсьЕ
gборrcйнiФ

на почток
поточного

брдIGшоrc
перiоду

шанlЕъся попсш
кредrrторсы<у чборгоенiФ а

рахtшок кощiв очiкуиний
обсrгвm

поточних
зобов'язнь {3-5]

моши&
кредrcрсью
эборюинiФ

на початок
шанового

бюдreпоrо
перiоду (+ffi)

шан!'Фся поЕсm
кредmрGьt!у эборгоенiФ и

рахунох кошiв очiкуааflий
обсягвm

поточнихl(ласифiкацП
загального

фонду
спецiального

граЕичний обсяг
аmльвого

фонду
спецiальвого

фондУбюджеry фонду

1 2 з 4 5 6 7 10
усьогс

8

Спецiальвий Спецiмьний

l

з 5 6

1] 12



3) дебiторська заборгованiсть у 2021 - 2О22 poкaxi

4) аналiз управлiння бюджетними зобовЪзаннями та пропозицif щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2о22 роцi.

Причини вивикнення эборrованоФi Вжfri 3аходи tцодо погащення иборго&ностi

[тнль}ý
15. Пiдстави та обrрунryвання
спецiального фонду бюдкету у

2023 piK та на 2О24 - 2025 роки за рахунок надходжень до спецiального фонду, аналiз результатiв, досягнуrих внаслiдок використання коштiв

(прiзвище та iнiцiали)

В.о.дирекrора

:"Ыý:



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни

17 .07.2015 року Ns 648
(у редакцii наказу MiHicтepcTвa фiнансiв Украiни вiд 17 липня 2018 року N9 617)

БюджЕтниЙ здпит нА 2023 рlкдодАтковиЙ, (Форма 2023-з)

7. Депарmаменп капiпальноео буOiвнuцmва Днiпровська;i MicbKoT раоч 15 44053418
(найменування головного розпорядника кошiв мiсцевого бюджеry)

2. Депарmаменm капimальноео буdiвнuцmва Днiпровськоi Micb4oi padu

(код ТиповоТ вiдомчоi шасифiкацiТ
видаткiв та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

151

шасифiкацii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого бюджету

та номер в системi головного

розпорядника коштiв мiсцевого
бюджеry)

П е р Bu н на меё u чна dоп омоеа на сел енн ю,
шо наdаеmься ценmрамч первчнноi

м е0 чч н о| ( MeOu ко- caHi m а р Hoi) dо п ом оzu
(найменувавня бюджетноТ програми зl i4Ho з

Типовою програмною 0асифiкацiею вида-кiв та
кредиryвання мiсцевого бюдхеry)

(код за СДРПОУ)

04576о00000

(найменування вiдповiдального виконавця)

з.1512111

(код ПрограмноТ шасифiкацii видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

4. Додаковi витрати мiсцевого бюмеry:
,t) додатковi витрап на 2023 piк за бюджепими програмами:

2111 0726
(код Функцiональноi шасифiкацii

видаткiв та кредитування
бюджеry)

(код Типово1 програмноТ
масифiкацiТ видаткjв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

(код бюджеry)

ЕкономiчноТ
шасифiкацii

видаткiв
бюмеry/код
КласифiкацГj
кредrryвання

Найменування 202,1 piK (звiг)
2022 piK

(затверджено)

2023 piK (проеý)

Обlрунryвання необхИностi додаткових кощтiв на 2023 piкграни чний
обсяг

необхiдно
додажово +

1 2 4 6 7

2240 Оллаmа лослуz (KpiM комуныьнuх) 10о оOо 0оо

3132
капlmыьнчч ремонm ,ншw
сбъmiв 2 297 597 (апiпальнuй ремонm часmuнч буdiвлi КНП кДЦПМСД N9 4> ДМР по просп- ГероiЪ,22 у м- Днiпрi - 2 297 59Т

всього 100 000 00t 2297 591

коштlв

М з/п Найменування
Одиниця
вимiру Мерело iнформацii

2023 piк (проеfr) в межах

доведених граничних обсягiв
2023 piк (проек) змiни у разi
видiлення додапових кощтiв

1 4 5 6
разi, кощти та заходи, яких необхiдно вжити для забезпечення виконання бюджепоi програми-

3 5



2} додатковi витратп на 2О2+2О25 роки за бюджеfrими програмами:

Економiч ноТ

масифiкацГi
видаткiв

бюджеry / код
Класифiкацл..
кредиryвання

Найменування

2024 piK (прогноз) 2025 piK (прогноз)

Обlрунryвання необхiдностi додаткових коштiв на 2О24 i2025 рокпiндикативнi
прогнознi
показники

необхiдно
додатково +

iндикативнi
прогнознi
показники

необхiдно
додатково +

2 3 4 6

2240

3132 э6'екmiв

N9 з/п Найменування эдиниця вимiоr Джерело iнформацГj

(прогноз) в
межах

доведених
iндикативних
прогнозних

2024 piк
(прогноз),

змiни у разi

(прогноз), в
межах

2025 piK

(прогноз),
змiни у разi

передбачення
додаткових

коштiв

iндикативних
прогнозних

передбачення
додаткових

коштiв
,l 2 4 5 6

r у разl якщо

В.о.диреюqa 4r;ъ\,6, с

роках та ilьтернативнi заходr, яких необхiдно вжити для виконання програми.

Марина ДlБРОВА
(прiзвище та iнiцiали)

Тетяна ЧМАеВА
облiку

r:,

о.
+
trt

ý,]

-S
,ý)

(пiдпис) (прiзвище та iнiцiали)

€a,iý
Y<

т

эплаmа поыvz {koiM комwальнuхl



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicтepcтBa фiнансiв УкраТни

17 ,07 .2О15 року N9 648
(у редакц-т наказу МiнiФерйва фiнансiв Украiни вiд О7 серпвя 201 9 року },]9 3З6)

БюджЕтниЙ зАпит нА 2023 -2025 роки загальний, Форма 202з-1

15
-jГоТТйшБТЪБ,6йчоТ-
масифiкацii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого
бюджету)

2- Мета дiмьностi rоловного розпорядвика коштiв мiсцевого бюджету

Зdiйснення повновжепь, есmаноФенuхчuннuм законоаавсmвом dля вuконавчuх opeaHie мiськоr paau у сферi буdiвнuцпва у м. Днiпрi

4.Розподiл rравичних попзнпкiв видажiв бюдl@ry Е ваданш кредлiв з бюФкевl айьного фоrrду мiсцевого бюдкету на 2о24i 2о25 рокп и бюмевими проrрамамl:

5. розподiл rраничвих поюзникiв вимпiв бюрl@ry Е ваданffя кредпiв з бюркету спецiilьного фонду мiсцевого бюд]кеry Еа 2ОА i 2О25 РОМ За бЮДЖШШМИ ПРОГРаМаМИ:

В.о.дирепора депарЕмеFDl

Начilьвик вiддiлу

мапина ПlБРоВА
(прiзвище та iнiцiilи)

тетяна ЧмАеВА

ii.lr.'.tffit{
''\1'1ýа, 

г,{, EJ>

Найменуиння показника резульпry Одиниця вимiру

2021 piк 2022 piK 2023 piк 2024 piк 2025 piK

(звiт) (затверджено) (проеп) (проfrоз} (прогноз)

Код ПрограмноТ програмноi
шасифi@цП
видаткiв Е

кред}Iцtвавня

Код Функцiонilьноi Найменуиsня вiдповiдального виконавtlя,

2021 piк (звiт} 202З piK (проеп) 2024 piк (пропоз} 2025 piK (проmоз}
Номер цiлi державноi

Е кредиryинЕя
мiсцевого бюджеry

Е кред}rrуванвя
бюджету Е кредуrпlйння мiсцевоrо бюджеry

10

40 000 000 цlч]р7807
1513104 15131 04 ]020

цепартамент оу

Цнiпровськоi MicbKoT ради;
3абезпечення соцiальними послугамй за мiсцем
проживання громадян, якi не здатнi до
:амообслуговування у 3в'язку з похилим в,ком,
Yелплбпп iне^пiпнi.ти

ycbUl l 40 00о о00

Наймен!ваsня 8iдповiдальноrо виконавця,
найменуиввя бюдкепоТ програми згiдно з

Типовою програмною шасифiкацiею видапiв
Е хредrг!вання мiсцевого бюд{ету

соцiальними послугами за мiсцем

у зв'язку з похилим BiKoM,

головвий б}пшер

44053418
(-"д Ф еДРПОИ

а45760ооооо
(код бюджету)

3riдно з
полtтики



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcтBa фiнансiв УкраТни
17 .07 .2015 року N9 64В
(у редакцi; наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украrни вiд 07 серпня 2019 року N

336)

БЮДЖЕтНиЙ здпит нА 2023 _2025 рокИ iндивiдуальний, Форма 2о23-2

151. Департамент капiтального будiвництва Днiпровсько'i MicbKoi ради
(найменування голОввого розпорядника кошт;в мjсцевого бюджеry) (код Типовоi вiдоluчоТ класифIкацl]

4405з418

2. Департамент капiтального будiвництва Днiпровськоj MicbKoT ради 1 51

(найменува{ня ВцповiдальногО виконавця) (код ТиповоТ вiдомчоТ класифiкацii

(код за СДРПОУ)

44053418
(код за еДРПОy)

видаткlв та кредиryвання мlсцевого
бюджеry та номер в системi
головного розпорядника коштiв
мiсцевого бюджеry)

3абезпечення соцiальними послугами за мiсцем проживання громадян,
якi не здатнi до самообслуговування у зв'язку з похилим BiKoM,

0457600000015f3104 З104 1020 хворобою. iнвалiднiстю
l Типовоl (код ФуiкцiональноТ (найменування бюджетноТ програми згiдно з Типовою програмною класифiкацiею(код ПрограмноТ (код ТиповоТ (код ФункцiональноТ (найменування бюджетноТ програми згiдно з l иповою програмною (код бюджеry)

tl@фiЁш шдФкiв ъ прФвмяоr фсrфяцп идfildв в!дапiвта ФедrrrФню Mk €Ф бqдreт'
rЁдrтувяня мiсцрвоФ кl@ФЕШ видfiiiв та iредЕryвання

бод.Егу) ъ ФедиryФння б.ýдreт9

4, мФта заесанЕ бюдGrноi проФами в 20в-2025 ров
1) Iф бодjl@ffот прорахr, споки п рФЬацfi'Эаfвп.чмЕ.ЬiвсоtrrФмйфФуzёровФю4мiле9обумь.фаёллiавmпф]rфпryацli.iОlювlОqоОофунхцit,завОФьпёрчпорidыфценпру,йрайеМdФолмнурФвшlйуrФa

фф мрfuПв iЫюl про.оыL

2) звданм бlo;lreпоl проrрам,
проаедёнря пФюФ рё*Фiry прииiщёнь мя рФм,щgю внуфшню пере iцэьц Фб

з) frдрЕвх рФiяцТ бюдrerноI проrр.ми

ЕфхыппЛюЬасУврrПu;Эфнyoprlirul\bИзlа.naB.B.x2ia"профффмзdнОор@аirцw'ПрuаlЕцёdфлФdiмiпофмв"Бюам@оюOеrcуУФаiноmЬWфоа.йфпlвУФап':
Е@ мrrlсDер.D.. ФФаъ увраъч Blo 26о&2оll м вб "про ьяl мм заrфо..а.*, проёраuночtlм.м NлоОч с@d4яя ф вфм мIсцё.ц бфd@лiв', зi *iф o, @ ulВlфеРфф
оло,пь ypi* м fu.B.zotl м lв "про *".pauo оЬао€ц лрозр&ш-мфчфrм./r вudэпtiв й Феайryфя йсl,рвd бфмв', з! змiыц NФвм .ufuфчф юрlпыц ёid 20.М2а22 |Ь 421

'lho ф.е|rфмм Цфsd прфраrч лй"рutu ыцf,рiuЕьо фpgluleM ос!6 ю N22-2026 роfu" зl зllRN!.

5. Надходження для виконання бюджетноТ програми:

1) надхоркення мя виконання бюджетноТ проrрами у 2021 -2023 роках:
(грн)

видаткiв та кредиryвання мiсцевого
бюджеry)

Код Найменування

2021 piK (звiт) 2023 piK (проеrг)

загальний
фонд

у mому ччслi
бюOжеm
оозвчmкч

разом (3+4)
загальний

фонд

у mому ччслi
бюожеm
оозвumкч

разом (7+8)
загальний

фонд

lt2 пьн и и у mому ччслl
бюdжеm
оозвчmкч

разом
(11+12)

фонд фонд фонд

2 3 4 5 6 8 9 ,]0
1 12 13 14

х х х х t0 000 l)0l) х х Jl) 000 000

усьогс 40 000 00( 40 000 00(

2U 12

7



2) надходкення для виконання бюдкетноi програмuу 2О24 -2025 poкaxi

6. Витрати за кодами Економiчноi класифiкацГl видаткiв / КласифiкацГi кредиryвання бюдх<еry:
1) видатки за кодами Економ]чноТ класифiкацГi видаткiв бюрl(еry у 2021 -2023 роках:

2) надання кредитiв за кодами КласифiкацГi кредиryвання бюджеry у 202,| -2023 роках:

З) видатки за кодами Економiчноi класифiкацГi видаткiв бюджеry у 2024 - 2О25 poKaxi

4) надання кредитiв за кодами КласифiкацГi кредитування бюркеry у 2024 -2025 роках:

7. Вrfрати за напрямами використання бюдкетних коштiв:
1) витрати за напрямами використання бюдкетних кочлriв у 2021 _2023 роках:

код Найменування

2024 piK (прогноз) 2025 piK (прогноз)

загальний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюожеm
Dозвllmw

разом (3+4)
загальний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюdжеm
позвllmw

разом (7+8)

2 3 4 6 8 9 10
х х х х

g-Iacili наОхоЬкелlа бюlil(епuцц усlпаilов
'пD\п ч ?ппt 

"п 
вппа ч Il па.),,ойл.е пьl

х х

х х
усьогс

код
ЕкономiчноТ
mасифiкацп

видаткiв
Найменування

2021 piK (звiт) 2022 piк (9верджено) 2023 piK (проеý)

ашьний
фонд

спецiilьний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (3+4)

загальний
фонд

спецiальний
фоflд

у mому ччслi
бюdжеm
розвцпку

разом (7+8}
загальний

фонд
спецiальний

фопд

у mому ччслi
бюdжеm
розвчmку

разом (1 1+1 2)

4 6 7 9 10 11 13 14

224о а послуг (KplM комувальних) 40 000 00с 40 000 00(

усьогс 40 000 000 40 000 00(

код

Найменуаання

2021 piк (звiт) 2022 piк (итвердже8о) 2023 piK (проеý)

КласифiкацiТ
загальний

фонд
спецiilьний

ttюнд

у mому ччФi
бюdжеm

розвчmку
разом (З+4)

эгальний
фонд

спецlальнии у mому ччслi
бюdжеm

розвчпку
разом (7+8)

загальний
фонд

спецйльнии у mому ччфi
бюdжеm
розвчmку

разом (,1,1+l2)

бюджеry фонд фонд

2 з 4 6 10 tз 14

усьогс

код
ЕкономiчвоТ
шасrфireцiТ

впдакiв
бюлrew

Найменування

2024 piK (пропоз} 2025 piK (прогноз)

за@ьflий

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmху
разом (З+4)

загаьни й

фонд
спецiальвий

фонд

у mому ччслi
бюажеп

розвчmку
разом (7+8}

1 4 6 7 8 9 t0

224о )плата послуг (KpiM комунальних)

усьогс

код
КласифiхацГ Найменування

2024 piк (пропоз) 2025 piK (пропоз)

запльний
фонд

спецiальаий у mому ччфi
бюdжеm
розвчпку

разом (з+4)
загальний

фонд
спецiilьний

фовд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (7+8)

бюр{ету фонд

1 4 7 8 9 l0
усьогс

N9 з/п Напрями викорЕФання бюл(етних кошiа

2021 piк (звiт) 2023 piK {проеп)

3агальний

фонд
спецiальний

фонд

у
бюOжеm разом (3+4)

чruьнвй
фонд

спецiальний
фонд

бюажеm разом (7+8)
зшьвий

фонд
спецiальний

фонд
бюожеm разом (,1,1+12}

1 з 4 5 6 в 10 14

,1 JаЬезпечевня поточного ремонту примlщень для
1озмilllёння RHWoilllHbo пеоемilIlених 1евакvйованих) осiб

40 000 о0( 40 000 000

усьогс 40 000 о0( 40 000 000

1 5

ilшi ilаiхоОrкенпя спеl|iL1 ьilоlо qюн оу
o4)Yo^v.oull

2 12

1 7 а

5

5

2 т ,] ,] 1z



2) витрати за напрямами використання бюдкетних коштiв у 2024 -2025 роках:

8. Результативнi показникш бюджетноi програми;
l) результативнi показники бюддетноi програми у 2021 - 202З роках:

М з/п

2024 piK (прогноз) 2025 pi(

Напрями викориmння бюджетвих кошiв загальний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччф,
бюdжеm разом (3+4)

заrальний
фонд

спецlальнии

фонд
бюdжеm разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 8

усьогс

М з/п показники
Одиниця
вимiру ДжерФо iнформацГi

202l piK (звi 2О22 рiк{| 2023 piк (проеп)

зашьнпй фонд
спецшьнии

Фонд разом (5+6) загальнцй фовд
спецlальнии

фонд разом (8+9) загальний фонд
спецlальнии

фоял разом (1 1+1 2)

2 3 4 5 6 7 8 о 10 1 12 lc
завдання 1 цення вн)прiшньо перемiщених (евакуйованих) осiб

}атрат
,1 )бсяг вйдаткiв грн. l рiшення MicbKol ради 40 000 000| | 40 000 00l

lродукry

1 (iлькiсть примiщень од.
qоговори, кошторис заходlв

Dобiт

}феп
10 о00 ооо| l 10 000 00t

1 ]!Е 10(

2) результативнi показники бюдrкетноi програми у 2024 - 2025 роках:

9. Струкryра видаткiв на оплату працi

М з/п показники
Одиниця
вимiру МерФо iвформацiТ

2024 piK (прогноз) 2025 piK (пропоз)

заRльнпй фонд
спецiальншй

фонд разом (5+6) загФьний фонд
спецiальний

(Ьонд разом (8+9)

1 2 5 t 8 9 1о

Завдання 1 (евакуйоених) осiб
}атрат
)бсtr видаrc lrp". |рiшення MicbKoi ради
ilродчW

1 ь примlщень )д, 1оговори, кощторис заходlв l

,еýианоФl

1 :еоеднi витрати на поточний ремонт ] примiщення lгрн, |розрахунковi данi
BKoпi

,| ГвИс |розрахунковi данi

202t piк (звЬ) 2022 piK 2023 piK 1рогноз} 2025 piK (прогноз)

Напрями викорисЕввя бюджепих кощтiв завьний фонд
спецiilьний

бонд загальний фонд
Gлецiilьний

фонд
Е@ьний фонд

слецiшьЕий
aЬонп

загаьний фонд
спецiilьний

фонд
заruьний фонд

спецiilьний
бонл

1 2 4 6 7 9 10 11

усього
.ч. оплата праЩ штатних одиниtlь за загальним фондом, щ( х х х х х

10. Чисельнiсть зайнятих у бюдt<етних установах:

N9 з/п Катеrорii працiвникiв
2021 iK (звiт) 2022 DiK (план) 202З piK 2О24 piK 2025 piK

заrальний фонд спецiальний фонд фонд спецiальний фонд загальний
фонд

спецiuьнtrй за гальний
фовд

спецiальний загальний
фонд

спецiальЕий

заверджено Фаmчно
зайвлi затверджено фаlФчно

зайнfri затверджено заивfrl
затверд{ено фаmчно

зайнfii фоflд фонд фонд

2 3 4 5 6 9 10 1l 12 13 14 16

усього штапих одиниць
з них штатнi одиниЦ за загальним фондом, х х х х х х х

,10

яryл

1

2о24 l

3 5

1



N9 з/п
202l piк (звiт) 2О22 рiк 2023 piк (проеп

реriонzrльноi програми затверджена
ешьнии

фонд
слецiальtsиЙ

фонд разом {4+5)
загальни и

фонд
спецiальнии

фонд разом (7+8)
загальнии

фонд
спецlальнии

фонд разом (,l0+1l)

2 3 4 5 6 8 10 1

,, <омплексна програма пiдтримки BH}Tpimвbo
]еремiцених осiб на 2022-2О26 рокй

-lшення виконавчOlо KOMll eIy

]нiпровськоi Micbкol ради вiд 2О.О4,2022 40 000 00с 40 000 00(

УСЬоГ, 40 000 000 40 000 00(

11. Мiсцевi/реriональнi програми, якi виконуються в межах бюдrкетноi програми:
1) мiсцевilрегiональнi програми, якi виконуються в межах бюдt<етноi програми у 2021 - 2023 роках:

12. Об'екrи, якi виконуються в MelKax бюджетноТ програми за раryнок коштiв бюдкеry розвитку у 2021 - 2025 роках:

Строк
реалiзацi
i об'скry

(piK
загФьна
йртiФь
обЪкгу

2021 piк (звiт) 2022 piк (етверркено) 2023 piK (проеп) 2024 piк (проfrоз) 2025 piк (пропоз)

PiBeHb
будiвельноi

PiaeHb
будiвельноТ
готовностi
об'сfrа на

кiнець
бюджетного
перiоду, %

PiBeHb
будiшьноТ
готовностi
об'еm на

кiнець
бюдкевого
перiоди %

PiBeHb
будiвФьвоТ
готовноФi
объm па

кiнець
бюмепого
перiоду, %

PiBeHb
будiвельноi

кошторисноТ доцNеfr ацii о6'сfrа на
кiнець

бюджетного
лерiоду, %

об'€frа на
кiнець

бюджетного
перiоду, %

заверше
нtsя)

розвитку} розвитку) розвитку) розвитку) розвитку)

2 3 4 5 6 8 9 10 12 13

1a. Б,од*сril ФбовЪФв у 2021 _ 202з poйl
l) lр..дип,рсьЕ ябояФанiф мiсцеФ бюдсry у 2021 роцi:

GpH)

код
ЕкономiчноТ
шасифiюцii

BrцaпiB
бюджеry 

' 
код

КласифiкацiТ

Найменування
ЗаЕрдlGно з
)tрахуваням

змiн

KacoBi
видатки'
flадаввя
кредпiв

Кредпорська
аборгованiФ

ва початок
минулого

бюдкепого
перiоду

Кредшорсьm
эборrcенiф

на Ёвець
минулого

бюдa(еfrоrc
перiоду

змiна
кредиторськоТ
заборгованостi

{6-5)

ПоЕшено хредпорську
зборгойнiФ э рахунок кошiв

Бюджетнi
зобов'язання (4+6)

зашьного
фондУ

спецiальноrо
фонду

бюджеry
1 2 з 4 5 6 7 8 10

усьогс

2) кредиторська заборгованiсть мiсцевого бюдlкеry у 2022 - 2023 роках:

2) мiсцевi/регiональнi програми, якi виконуються в межах бюджетноi програми у 2024 - 2025 роках:

Ns з/п
Найменування мiсцевоi7
регiональноI програми

2О24 piK 2025 piк (прогноз)

затверджена
эшьний

фонд
спецlальнии

разом (4+5)
ишьний спецlальнии

фонд разом (7+8)

з 4 6 8

усьогс

(грн)

код

Найменування

2О22 рiк 202З piK

Економiчноi
шасифiкацП

8идапiв
бюджету / код
КласифiкацiТ

aвepмeEi
призначенвя

кредпорсью
зборгойнiФ

Ёа початок
поточноrc

бюд)r@пого
перiоду

шануФся поЕGm
кредпорсьt(у эборrcввiФ з

рацffок кошiв очiкуваiий
обсяг вз'lв

поточних

моши&
кредпорська

аборrованiФ

шануФGяповсm
кредшорсь!ry ýборrоеЕiФ з

рахувок кошiв очiкуваний
обсягвm

поточних
загального

фонду
спецiФьного

граничний обсяr на початок
манового

бюмепого
перiоду (+5-6)

загального
фонду

спецiФьноrо

бюджеry фонду фонду

1 2 3 4 5 6 9 10 12

усьогс

,]

Найменування об'еm вiдповiдво до проеffiо- Спецiальний спецiilьний Спецiшьаий Спецiальвий Спецiальний

1

2 7

11



код
ЕкономiчвоТ
шасифiкацГr

видаткiв
бюджету ./ код
Класифi*ацГi

Найменування
Затверджево 3

урахуванням
3MiH

KacoBi видатки,l
надання
кредпiв

Дебiторська
эборгоинiсъ
на 01.01. 2021

Дебiторська
эборгованiФ
на 0,1.01.2022

Очiкувана
дебiторська

заборaованiсть
на 01.01.202з

Вжпi заходи щодо поmщення заборгованоФi

бюяжеry

2 4 6 10

усьогс

З) дебiторська заборгованiсть у 2О21 -2О?2 роках,.

4) аналiз управлiння бюджетними зобов'язаннями та пропозицГi щодо упорядкування бюджетних 3обов язань у 2022 роцi.

на 2023 piк та на2О24 -2О25 роки за раryнок надходжень до спецiЕrльного фонду, аналiз результатiв, досягнутих внаслИок використання коштiв

у

1979рз L|АДАеВА

(прiзвище та iнiцiали)

15. Пiдстави та обrрунryвання

В.о.директора

начальник
звlтностl _ головнии



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни

17.07.2015 року Ne 648
(у редакцГi наказу MiвiФepйBa фiнансiв Украiни вiд 07 серпня 2019 року l'Ф З36)

44053418 045760оооо0
(код за еДРПОУ) (код бюджеry)

БюджЕтниЙ зАпит нА 2023 _2025 роки загальний, Форма 2023_1

1. 15
lюд Тй@о-ГвiЕойчоГ-
шасифiкацii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого
бюджеry)

(найменування головного розпорядника

2. Меп дiшьностi головного розпорядвика кощтiв мiсцевого бюджету

зОiiснення повноважень, всmаноФенW чuннuм законоаавсmвом Оля вuконавчцх opzaqiB MicbKoi раdч у сферi буdiвнчцпва у м. Днiпрi

4.розподiл граничних показникiв видапiв бюджету та надаsпя кредпiв з бюдкеry игальноrо фонду мiсцевого бюдя{еry на 2024i 2О25 роки а бюджеfrими прОгРамами:

5. Розподiл граЕпчних поmзникiв видапiв бюдкеryЕ наданвя кредпiв з бюдrery спецiilьного фонду мiсцеюго бюджеry iа 2о24i 2oz5 роки и бюдt<mимr проrрамами:

В.о.дирепора делартаменту

Начilьник вiддiлу

Найменувння показвика резульЕry Одиниця BBMipy

2021 piк 2О22 piK 202З piK 2О24 piK 2025 piK

(звiт) (затвермеяо) (проеп) {прогноз) (лропоз)

2 3 6

сmв dля
Цiль оержавноi полimчкч N91

еdiяльносmi внvmрiщньо перемiщенuх (евакyйованuх) осiб у заюаdах соцiыьноео 3ахчсmу

Код ПрограмноТ програмноТ
шасифireцП
видmiвй

кред}rryенЕя

Код Функцiонilьноi Найменування вИповiдального вико{авця,

2021 piK (звiт) 2023 piK (проеп) 2024 piK (прошоз) 2025 piK (прогвоз) Номер цiлi

та кредrD/ення
мiсцевого бюдкеry

Е кредFryйнпя
бюд@ry

piK (затверджено) полmки
Е кредиryення мiсце8оrо бюдкету

2 5 9

151з111 15131 1 1 1040

_lепартамент калlтального оудIвництва

]нiпровськоi Micbкoj ради;

20 000 00с ]мр78о7
liтям, якi опинились у сшадних жйпевих
)бставинах, пiдтримка функцiонування дитячих

усьог 20 оо0 000

Найменуйfl Ея вiдповiдального викоfl авця,
найменування бюджФноТлрограми згiдво з

Типовою проrрамною шасифiкацiею видапiв
Е кредrт}вання мiсцевого бюджеry

зашадiв, що надають соцiальнi

ý:-*g

IJ-;*,iФ{

lИарина Д]БРОВА
(прiзвище та iнiцiали)

Тетяна ЧМАеВАrоловвий бlпгшер
(прiзвище та iнiцiали)

видакiв



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни
17.О7.2015 року N9 648
(у редакцii накiзу MiHicTepcTBa фiнансiв Укра]ни вiд 07 серпня 2019 року N

зз6)

БюджЕтнИй здпит нд 202з -2025 рокИ iндивiдуальний, Форма 2о2з-2

'l, Департамент капiтального будiвництва ДнiпровськоТ MicbKoi ради
(найменування головного розпоряднйка коштiв мiсцевого бюджеry)

2. Департамент капiтального будiвницгва Днiпровськоi MicbKoi ради
(найменування вiдповiдального виконавця)

15 4405з418@

4405з41 8
(код за еflРПОУ)

04576000000
(код бюджеry)

(код Типовоi вiдомчоi класифiкацiТ
видаткiв та кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

(код ТиповоТ вiдомчоТ класифiкацii
видаткiв та кредиryвання мiсцевого
бюджеry та номер в системi
головного розпорядника коштiв
мiсцевого бюджеry)

Утримання заt<ладiв, шо надають соцiальнi послуги дiтям, якi
опинились у складних життевих обставинах, пiдтримка функцiонування
дитячих бчдинкiв сiмейноготипчта поийомних сiмей ,

(найlrrенування бюджетно'i проФами згiдно з Типовою програмною класифiкацiею

видаткiв та кредиryвання мiсцевого бюджеry)

151

1513l11
(код Програмноi

класифiкацiТ видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

(код ТиповоТ
програlйноТ

класифiкацil видаткiв
та кредиryвання

(код Функцiональноi
класифiкацiТ видаткiв

та кредиryвання
бюджеry)

31,t 1
,t040

a, мба й !Еданш бюдФrнот прорами яа 202з 2025 роd
1) мm бюдFпоi проФам,, сгроп ii реФjФцп

забФчм фоам соцiыьнй посrу. dimм, яNl Фщичф у с@анщ жuппфй обспа.м, m вбфпёчёнй соl1,1ймравовоёо зduсi'У dhёй

2) Фвдэняя боджспоi проrDами

Проведёiвя пфчною рёмонryпримiщеньдля розм]щенм вн}трiшньоперемiщенихфiб

з) пiдфви рФiэцП бюдчпоi проrрами

Бюо*ёйфа коd* hраiнц зфн уФаlнч м 21з1!-N aid 1з,оз.ю22 "про ффм змiн dо рфdilrу w "прuпнцвi фа nepdid'i лфомr" БюОжепнФо юафу У]ФаlЯu па iНuШ ЗаюнОOаВЧЩ ffiiB yxp'lнu";

ф ltлнhп.рспва фtнансh увраiнч ва 26.0а.2о14 Na азб "лро dяi;uпам запро@dхфм ар@ра|*цiлфвоёо млооу фаамя m вфым м'Ецевш бюd'йIВ\ Эi ЗМiМuu, ffi МidlфёРСП@

фiйсi. ухратф Bld 2o.os.2o17 м 79з -про зфвёрояфн, фаоовй про.р2моi @сuфмцп.uааппiе ф Феd!пуфiя;iсцёвuх 6@Охйiв", зi з Iмu: рiuф в@аВчОеО ЮМiПйУ В'0 20,М,2О22 Ng 121

:Про ifuерdмня Koя@ol лроzрамч лiОпрu|N вi!пРlчньо порёмiценй о,iб на 2022-Ю26 poюr зi змiямл

5. Над(омення для виконання бюдl(eтноТ програми]

1) надходкення для виконання бюд,(етноi проrрампу 2О21 -2023 роках:
(грн)

2021 piк (звiт) 2б22Ъй-(затвеtйжено) ТZЗpiТ tцрqglql

Код Найменування загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюOх<еm

Dозвumкч
разом (3+4)

загальний

фонд

у mому чuслl
бюOх<еm

розвчmкV
разом (7+8)

загальний
фонд

у mому чuсJ
бюdжеm
розвчmкч

разом
(11+12)

слецlальнии

фонд фонд

1 4 (, 9
,10 12 14

i, JBLIbilo?o lhопlу б х х х х 2l) 0()0 ()l)0 20 000 00а

усьогс 20 000 00с 20 000 00с

2 :J / 11
х



2) надходження для виконання бюджетноТ програми у 2О24 -2025 роках:

Код Найменування

2о24 l { (прогноз) 2о25 оiк (прогноз)

загальний

фонд

эпецiальний

фонд

у mому ччслl
бюOжеm
оозвчmкч

разом (3+4)
загальний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюOжеm разом (7+8)

2 3 4 5 6 9 10
rIаахоожеilпя i, 

'uzаlьпо.о 
4lопlу бюdJкеDlу х х х х

х х
| пшi ilаlr-tоdжеп,8 сllаiaльпоiо фо пiу
lрозпuсu\й }а вцlLпц пчlхоЬкеilь)

,Y х
усьогс

6. Витрати за кодами ЕкономiчноТ класифiкацГf видаткiв / КласифiкацГi кредиryвання бюркеry:
,l) видатки за кодами Економiчноi класифiкацii видаткiв бюджеry у 2021 -2023 роках:

код

Найменування

2021 piK (звiт} 2022 piк (заверджено) 2023 piк (проеЕ)

шасифireцП
вrtдапiв
бюцеw

загальний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччФi
бюdжеп

розвчmку
разом (3+4)

загальний
фонд

спецiальний
фовд

у mому ччслi
бюdжеm
розвчпку

разом (7+8)
загальвий

фонд
слецiальний

фонд

у mому ччслi
бюожеп

розвчmку
разом (1 1 +,l2)

1 2 4 5 6 9 10 11 z 13

224о 20 000 00с 20 00о 00(

усьогс 20 000 000 20 000 00(

2) надання кредитiв за кодами Класифiкацii кредrгування бюдкеry у 2021 -202З роках:

код
КпасифiGцiТ
кредrrymнвя

бюд.Gry

Найменуцння

202l piк (звiт) 2022 piк (заверд,Yено) 2023 piK {проеп)

заrальний
фонд

спецiаьний
<lюнд

у mому чцФi
бюOжеm

розвчmку
разом (3+4}

заlальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеп

розвчmку
разом (7+8)

загФьни и

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (,ll+l2)

фонд

1 4 8 9 10 1 12 1з 14

усьогс

3) видатки за кодами Економiчноi класифiкацГf видаткiв бюдкету у 2О24 - 2О25 роках:

код

Наймевування

2024 piк (проrноз} 2025 piк (пропоз}

шасифiкацi1
видаткiв

загальний
фонд

слецiальний
фонд

у mому ччФi
бюdжеm

розвчmку
разом (3+4}

зФьний
фонд

слецiальний
фонд

у mому ччФi
бюdжеm

розвчmку
разом (7+8)

2 з 4 6 8 ,|0

224о )плата послуг (KpiM комунальних)

усьогс

4) надання кредитiв за кодами Класифiкацif кредитування бюдлеry у 2О24 -2025 poKaxi

код
Класифi(ацiТ

Найменування

2024 piк (проfrоз) 2025 piк (лропоз)

ашьний
фонд

слецiальний
фонд

у mомуччФi
бюdжеm
рзвчmку

разом (3+4}
загальний

фонд

у mому ччФi
бюdжеm
розечпку

разом (7+8)
бюджету фонд

1 6 9 l0
усьогс

7. Вrrрати за напрямами використання бюджетних коtlлтiв:
1) вrrрати за напрямами використання бюдкетних кошriв у 2021 -2023 роках:

М з/л

2021 piк (звiт} 2023 piK (проеý)

Налрями вйкориФання бюджетних KoшiB загальний

фонд
спецiальний

фонд
бюdжеm разом (3+4) 3а гальний

фонд
спецiальний

фонд
бюожеп разом (7+8}

загальний
фонд

спецimьний
фонд

бюожеm разом (1 1+,l 2}

1 2 3 4 5 6 8 9 10 1 12 14

1
3абезпечення поточного ремонту примlщевь для
)озмiщення внлоiшньо перемiщених (евакчйованих) осiб

20 000 о0( 20 000 00(

усього 20 000 оOс 20 000 00(

l, шсil i ilаПхойltеh ilя бюПпсепl iltLt усп чilов
Dфппrппп u ппiпчп ппitоl)w"ньl

3 т 14

2 3 6

5 7

z з 4 5

2о22 oi(



2) витрати за напрямами використання бюджетних коштiв у 2024 -?025 poкaxi

N9 з/п Напрями використання бюджепих кошiв
2024 piK (лрогноз) 2025 piK (прогноз}

заrальвий
фонд

спецiальний
фонд

у
бюожеm разом (3+4)

3агальвий
фонд

слецiальний
фонд

бюdжеп разом (7+8)

1 2 з 6 9 10

усього

8. Результативнi показники бюдt<етноТ проrрами:
1) результативнi показники бюдt(етноТ програми у 202l - 202З роках:

(грн)

N9 з/п пока3ники
Одиниця
вимiру МерФо isформацiТ

2021 piK (звiт) 2023 piK (

загшьний фонд
спецlальнии

фонп разом (5+6)
l спецiальнийзагальнии фонл l' "| бонл разом (8+9) загальвий фонд

слецlальнии

фояд разом (l1+12)

2 3 4 5 6 8 9 10 12 ,]3
,| поточного ремонry примiщень для р вн!трiшньо перемiцених осiб

]атрат
1 )бсяг видаткiв l ,р", | рiшення MicbKoT ради 20 000 000l l 2о 000 оо0

rродукry

1 (iлькiсть примiщевь од, договори, (ошторис эаходiв
побiт 1

)феmвноФi
1 ]еоеднi витрати на пото ]ний оемонт 1 гримiщення l ,р". | розрахунковi даьr 20 000 000| | 20 000 оос

lKocтl
1 вiдс. | розрахунковi данi 100| 1ос

2) результативнi показники бюджетноi програмп у 2024 - 2025 роках:

9. Струкryра видаткiв на оплаry працi

10, Чисельнiсть зайнягих у бюджетних установах:

(грн)

М з/п пока3яики
Одиниця
вимiру Дл(ерФо iнформацii

2024 piK (пропоз} 2025 piK (прогноз)

зашьаий фонд
спецiальний

фонд разом (5+6} загальний *."о l """::;;l"o | разом (8+9)

3 4 6 8 9 10
3авдавня 1

1 )бсяг видаткiв l,p*, |рiшечня мiськоI ради
продукry

1 <lлькlсть примlщень )д. цоrовори, кошторис заходiв
]обiт

ефеmвноfri
1 ]ереднi витрати на поточний оемонт 1 грим,цення lrp". |розрахунковt данl

якоfrl
1 |вiдс lрозрахунковi данi

(грн)

2021 piк [звiт) 2О22 pi( 2023 piK (проеп) 2024 piK (прогноз) 2025 piK

зашьний фонд
спецiilьвий

фонд
заrшьний фовд

спецiальний
фонд эгilьний фонд

спецiальний
фонд заruьний фонд

спецЕльнии
фонд загальний фонд

спецilьiии
фонд

2 4 5 6 9 10

усього
з т.ч. оплата працi штатних одиниць за загальним фондом, щс
зрахованi також y спешальному фондi

х х х х х

м з/п КатегорiI працiвникiв
202'] plK (зв'т) 2022 piK (план) 202З piк 2024 piK 2025 piK

зашьний фонд спецiальний фонд за@ьний фонд спецiальний фонд игальний
фонд

3а гал ьн ий

фондатверджено фаmчно
ъйнfii

итверджено фаmчно затверджено Фаmчно
зайнfii затверджено фаmчно

зайняi фонд фонд фонд фоtд

2 3 4 6 9 ,l0 11 l5
/сього шатних одияиць
} них щтатнl одйницl за заrальним фондом,
цо BpaxoBaHi таlож у слецiальному фондi

х х х х х х х

4 5 а

Z

|атрат

1 3 т 11

5 12



N9 з/п
Найменування мiсцевоi7
регiональноТ програми

коли 2021 piK (звiт) 2022 piK (итверджено) 202З piK (проеп

затверджена
загальний

фонд
спецlальнии

фонд разом (4+5)
аЕльний

фонд
спецiальний

фонд разом {7+8}
загальний

фонд
спецIальнии

фонд разом (10+1-1)

2 J 6 9 10 12

1
{омплексна лроaрама пiдтримки внлрiшньо
]еремiщених осiб на 2О22-2026 роки

Днiпровськоi MicbKo-I ради вiд 20.04.202
N9 421

20 000 00( 20 000 00с

усьог 20 000 00( 20 000 00с

11. Мiсцевi/регiональнi програми, якi виконуються в межах бюджетноi проrрами:

1) мiсцевi/регiональнi програми, якi виконуються в мёжах бюджетноТ програми у 2021 _ 2023 роках:

12. О6'екги, якi виконуються в межах бюджетноI програми за раryнок коштiв бюджеry розвитку у 2021 -2о25 роках:.

Найменуення обЪm вiдпо8Цно до проеffiо-

Строк

зашьна
вартiФ
об'екry

202'l piK (звiт} 2022 piK (затверджено} 202З piк (проеп) 2024 piк (проtrоз) 2025 piк (прогноз)

PiBeHb
будiвельноi

PiBeBb
будiвшьноТ
rотовнобi
06'm на

кiнець
бюджевого
перiоду, Уо

СпецiФьний

PiBeHb
будiвельноi

PiBeHb
будiвельноi
готовностi
об'еýа на

кiнець
бюжетного
перiолу, %

PiBeHb
будiвфьноi
готовностi
об'спа на

кiнець
бюджетного
перiоду, О/"

об'€кry
(piK

об'еm на
кiвеqь

бюджетного
лерiоду, %

о6'спа на
кiнець

бюджетноrо
перiоду, %

заверше
ння)

розвитку) розвитку) розвитку) розвитку) розвитку)

2 4 6 8 10 12 13

14. БФрсfrI Фбaвъан8 у 2021 _ 202з р.в:
о 4ЕдФп.ьЕ *6орФифiФ iсц.воюбюд{.ryу 2021 роцl:

код
Економiчаот
uасифiкацП

видаткiв
бюджету / код
КласифiицП
кредит}мння

бюджеry

Найменування

}(асовi
аидапи/
надавня
кредпiв

Кредиторська Кредшорська
3MiHa

Погащено кредшорську

Бюджетнi
зобов'язання (4+6)

'аЕерджено 
з

урахуванffям
змiн

на початок
минулого

бюдкепого
лерiод,

на кiвець
минулого

бюджетноrо
перiоду

заборгованостi
(6-5} заmльного

фонду
спецiшьвоrо

фо}rдУ

,| 4 6 7 9 10
усього

2) мiсцевi/регiонarльнi програми, якi виконуються в межах бюджетноТ програми у 2024 - 2025 роках:

2) кредиторська заборгованiсть мiсцевого бюджеry у 2022 - 2023 роках:

Код
Економiчноi
масифiкацп-

видаткiв
Наймеtsування

2О22 piK 202З piк

затердr@нi
призначеlня

кредпорсьп
ýборrcйЕiФ

на початок
лоточного

бюд(ffiаго

перiоду

шан}'frся поmGш
крелпорсь|ý, 96орrоинiФ з

рахувок кощiв очiкуиний

моюив
кредпорсье

эборгоенiФ
ва початок
шанового

бюдreвоrо
перiоду (4_&,6)

шавуеъся повсm
кредпорську иборrcйнiФ э

раryнок коМв очiкуваний
обсяг взяп

поточнихКласf,фireцij
заmльного

фонду
спецiального

лоточних граничний обсяr
загального

фонду
спецiального

фондубюджету фовду

з 4 5 6 7 9 10
усьогс

5 ,l1

Спецimьвий Спецiальний Спецiальний Спецiальний

1 :J 11

3

Ns з/п
Найменування мiсцевоi7
регiональноТ програми

Копи zUz5

затверджена
эЕльнии

aЬонл
спецЕльний

разом (4+5)
&гальнии спецlальнии

разом (7+8)

2 3 4 5 6 7

z ]1 12



З) дебiторська заборгованiсть у 2021 -2О22 рокахj.

код
Економiчнот
шасифiкацil

видаткiв
Найменування

Заверджено з Kacoвi видатки/
надання
кредитiв

Дебiторська Дебiторська
Очiкувана

дебiторська Вжпi заходи щодо пойшевня заборгованостi
бюджету / код
КласифiкцiТ

змtн на 01.01.202l на 0,1.01. 2022
на 01-0,|. 2023

бюджету

1 2 4 6 9 10

усьогс

4) аналiз управлiння бюдrкетними зобовЪзаннями та пропозицГa щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 роцi.

(прiзвище та iнiцiали)

15. Пiдстави та обfруrfryвання на 2023 piк та на 2024 - 2025 роки за раryнок надхоркень до спецiального фонду, аналiз результатiв, досягнугих внаслiдок використання коштiв
спецiального фонду бюджеry у 2о22

В.о.дирекrора

Начальник вiддiлу Тетяна ЧАДАеВА
звlтностl _ головнии

z'\ -/ $'



ЗАТВЕРФКЕНО
Наказ MiHicтepcтBa фiнансiв УкраТни

17,07.2О15 року N9 648
(у редакцii наreзу Пriнiйерства фiнансiв Украlни вiд 07 серлня 2019 року N9 336)

lи(Б3418
(код за еДРПОУ)(вайменуванЁя головного розпорядника мlсцевого

2- Мета дiяльвостi головного розпорядника KoшiB мiсцевого бюджеry

Заiйснення пфноважень, всmановленuх чUннuм законоdавсmвом dля вuконавчuх opzagiB MicbKoT раdч у сферi буdiвнчцmва у м. Днiпрi

4.розподiл rраничних показникiв видаткiв бюджету та надавня кредитiв з бюджеry зашьного фовду мiсцевого бюджету на 2О24 i 2О25 рок, за

БюджЕтниЙ зАпит нл2о23 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. 15-GйТйББl=l вцм
gасифiкацii видаткiв та
кредитування мiсцевого
бюджеry)

н"е.'l> *|bi
/ýý
* ý/t@

Начальник вiддiлу

Найменування похазниm резульпту Одиниця вимiру

2О21 piK 2О22 pi( 202З piк 2024 piк 2025 piк

(звiт) (заверджено) (лроеп) {прогноз} (прогвоз)

1 6

Цiль atержавноI полimчкч N91

сmвооення спрчяmлчеuх чмов dля жчmmеоiяльноспi внуmрiшньо перемiщенчх (еваryйованчх) осiб y заваdах соцiальноzо захuсmу

Код ПрограмноТ програмноТ
шасифiкацiТ
видапiв п

кредrг}ва няя

Код ФункцiональноТ Наймеff ування вiдпо8Иального виконавця,

2021 piK (звiт) 202З piK (проеп) 2024 piк (пропоз) 2025 piK (прогвоз)
в кредиryвання

мiGцевого бюджеry
та кредигувавня

бюджету

2022 piк (аверджено) полпики
та кредитуення мiсцевоrо бюджеry

2 4 5 9 10

151з241 151з241 1090 ]нiлровськоj MlcbKo-1 радй;
3абезпечення дiяльностi iнших зашадiв у сферi
)оцiального захисry i соцiального забезпечення

40 000 000 цlйр7807

усьогс 40 000 000

5. розподiл граншчЕих лоЕзникiв видапiв брджетуЕ надання кредитiв з бюдlGry спецiальЕоrо фонду мiсцевого бюдя(еry на 2О24i2О25 ро0 ý бюджевими програмами;

НайменуйЕЕя вiдповИilьвого викоsавця,
найменування бюркепоТ програми зriдно з

Типовою програшною щасифiкацiею видапiв
Е кредитуиння мiсцевого бюдкеry

дiяльностi iнших замадiв у сферi

Тетяна ЧАДАеВАголовЕий бухmпер
(прiзвице та iнiцiали)

04576оооооо
(код бюджету)

sайменування бюджетноТ програми згiдно з Номер цiлi державноi
Типо8ою програмвою шасифiкацiею аидапiв

Код Програмноi програмЕоi
шасифiкацiТ
видапiв п

кредrr}вання

Код ФункцiонuьноТ

202'l piк (звiт) 202З piK (проек) 2024 piK {прогвоз) 2025 piк (прогноз) Номер цiлi державно
та кредиryвання

мiсцевого бюджеry
п кредгflвавня

бюджету

полlтики

151з241
.a

151з241 ,,._!,,

, .\-
1090 ]мр7807

'lЁj ri'l
i а.. **: /

о\
,i 44а|

а ..*, lll ,



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни
17.О7.2О15 року Ne 64В
(у редакцiТ наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 07 серпня 2019 року N
336)

БюдЖЕтНИЙ здпит НА 2023 _2025 роки iндивiдуальний, Форма 2о23-2

4405з41 8
(код за еflРПОУ)

4405341 8
(код за еДРПОЮ

1, Департамент капiтального будiвництва ДнiпровськоТ MicbKoT ради 1 5
(наЙменування rcловного ро3порядника коштiв мiсцевоrc бюджету) (код типовот вiдомчоi класифiкацгi

видаткiв та кредиryвання мiсцевого
бюджеry)

2. Департаменг капiтального будiвницrва ДнiпровськоТ мiськоI ради 151
(найменування вiдповiдального виконавця) (код Типовоi вiдомчоТ класифiкацii

видаткiв та кредиryвання мiсцевого
бюджеry та номер в системi
головного розпорядника коштiв
мiсцевого бюджеry)

3абезпечення дiяльностi iнtчих закладiв у сферi соцiального захисry i

соцiального забезпечення3, $1з241 3241 { 090 04576000000
(код бюджеry)

масиФ@цT видfliв ъ пр..F€лноi r,мфiФц'i шдmiв вщаmв ъ Федитr@ння Mioreffi бодхбrу)
ФеАrrуФнммцеФ мас,фвцпgдат]dв ъФед,пуваннябодхбту) Ехрёдгryвани 6,о4Фry)

a. Мфтаэвда ЕбодGпоТлроrраL й 20а,2025 рош
1) мф бюдrевоt прФDlgr, crpoп lt рэалiяцП

забе?п.чм йфння сфiмфФуz в @.wпrlФапуус@ов, зrмаOiв, щофорNф lddрш ораюш фd, ф.DуdIаiФуйу сф.рl ''fu|фоliЕфффwФурц

4 ФвданЕ бюкпюr проrроuи
провед€ння л@нm рехфry лримiцень для р.оUiщеtr фlуФiшхьо перемlцlФlц фjб

з) пiдЕвФ рёФi9щ 6|qgсrffоI про.раuв

Бюомвuа @аф уф]u:iаNу,Ф.''нч tФ 21з4-а(.й в.оз.N22'про фя яiн оо рфarьrу vl'пр.rfuцвl ф reрцidнi мв' Бюамйоф юовсу Лqrlнч йа fuш8фоааеw MlB УзрЙfu":
Ф@ 

'aпвi.лr.рсе 
фrФсi. у,Фriпч ва 26.ф,2оll м в6'про aqd ом ыроФaNам арФрdнясчirъо.ео мф сlойОамя ffi @Wам 

'/'dlвW 
бюамiв', d 3мllý|ц @ Пiвiйёфм

фiвюi. уtФiао .пё ю.lь2Iп7 ,ь 79з'про Фв.рirrым фааоёщ лр@раuноl ФФчфiвl]Ji .чфйiв йа Фёdшrlувмя Nld|фщ брOмпЬ\ з1 ыiыц рiцф @./'мчф мiпqпу .iё' 2О.IrlЮ22 М 4l1
"лро 9r.ёрaы4rя r@оl прфраш лiФприN мупрlйо перфiulеlй осiб й 2о2-И26 роfu" зl giм U.

t надФдфям дrв вrфkм бюдrerяот про.D.мr:

l) я.rцфreнм дя в,@анЕ бqрмю- профамя у 2021 
'023 

ров:

Код Найменування

202,] DiK (звiт) 2О22 pi( 2023 oiк (пооекг)

загальний
фонд

спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюФкеm
DозвUmw

разом (3+4)
загальний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюOжеm
оозвчmкч

разом (7+8)
загальний

фонд
эпец|альнии

фонд

у mому ччслi
бюdжеm
DозвчmкV

разом
(11+12)

2 3 4 6 8 9 ,]0 12 lJ 14
я i, зааhлоZо lhoilt| бt х х х х J0 000 ()()l) х х .l0 000 00а

усьогс 40 000 00с 40 000 00(

-l-|



2) надходження для виконання бюджетноii програми у ?О24 -2025 роках:

Код Найменування

2024 plK (прогно3) 2025 piK (прогноз)

загальний

фонд
спецiальвий

фонд

у mому ччслI
бюOжеm
розвчmкV

разом (3+4)
загальний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюOжеm
позвlJmN

разом (7+8)

3 4 5 t 8 9 10
х х х х

х х

х х
усьогс

6. Витрати за кодами Економiчноl класифiкацГi видаткiв l Класифiкацii кредитування бюркеry:
1) видатки за кодами Економiчноi класифiкацГi видаткiв бюркеry у 202l -2023 роках:

2) надання кредитiв за кодами Класифiкацii кредитування бюджеry у 2021 -202З роках:

3) видатки за кодами ЕкономiчноТ класифiкацГf видаткiв бюджеry у 2024 - 2025 роках:.

4) надання кредитiв за кодами КласифiкацГi кредиryвання бюдкеry у 2024 -2025 роках:

7. Витати за напрямами використання бюджетних коштiв:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштiв у 2021 -2023 роках:

код

НайменуваЕня

2021 piк (звiт) 2022 piK (затверджено) 202З piK (прФý}

шасифiкацii
видаткiв

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому чцФi
бюdжеm

розвчmку
разом (3+4)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччФi
бюdжеm

розвчmку
разом (7+8)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччфi
бюdжеm

розвчmку
разом (1l+1 2)

2 4 6 8 9 l0 11

2240 )плата послуг (KpiM комунальних) 40 000 00с 40 000 00(

усьогс 40 000 000 40 000 00(

код
КласифiкацГi

Найменування

2021 piк (звiт) 2022 piK (9Еердкено} 2023 piк (проеп)

игальнии
фонд

спецiшьвий
фонд

у пому ччслi
бюанеm
розвцпку

разом (З+4)
загальний

фонд
спец!альнии у mому ччслi

бюdжеm
розвчmку

разом (7+8)
загальний

фонд
слецiальний

фонд

у mому чцфi
бюdжеm
розвчпку

разом (,11+12)

бюджету фонд

2 3 4 6 10 t1 13

усьогс

код

Найменування

2024 piк (пропоз) 2025 piк (провоз)

шасифiхацii
видапiв
бюлжеw

заrальвий
фонд

спецiuьнвй
фонд

у пому ччслi
бюdжеп

розвчmку
разом (З+4)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (7+8)

1 2 4 7 8 9 10

224о )плата послуг (кр]м комунальних)

усьогс

код
КпасифiицП

Найменування

2024 pix (пропоз} 2025 piк (пропоз)

загальний
фо8д

спецiальний
фонд

у mому ччфi
бюdжеm
рввчmry

разом (З+4}
3агальний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччфi
бюdжеm

розвчmку
разом (7+8)

бюдкеry

3 4 9 10

усьогс

м з/п

2021 |,
2023 piK (проеп)

Напрями викориmння бюджепих коштiв заrФьний
фонд

спецiальяий
фонд

бюожеm разом (з+4)
загальний

фонд
спецiальний

фонд
бюdжеп разом (7+8)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

бюdжеm разом (l 1+12)

з 4 5 6 9 10 l1 13 14

1
Jаоезпечення поточвого ремонту лримlщень для 40 000 00( 40 000 00(

усьогс 40 000 о00 40 000 00(

2

' il ul i ilaoxoorKeillц спецiLlьпоiо ЦrоilI2-
,04Ata)]@ooLl

5 1z

1 5 7

з 5

1 2 6 7

1 2 12



2) витрати за напрямами використання бюдкетних коштiв у 2024 -2025 роках:

м з/п

2024 piк (прогноз} 2025 piK

Напрями викориФання бюджепих кошiв загальний
фонд

спецiальний
фонд

бюdжеm разом (3+4)
ýгальний

фонд
спецiальний

фонд
бюажеm разом {7+8}

1 з 6 8 9 10
усьогс

8. Результативнi показн ики бюджетноi програми :

1) результативнi показники бюджетноТ програми у 2021 - 202З роках:
(грн)

м з/п показники Одивиця
вимiру МерФо iнформацij

2021 piK (звiт) 2023 piK (проеý)

загальний фонд
спецiальний

бонд разом (5+6) зашьний фонд
спецiальний

фонл разом (8+9) завльний фонд
спецiальний

фонл разом (1 1+12)

2 3 4 5 6 8 о 10 11 12 IJ

3авдання 1 ценffя вн)прiшньо перемiщених (ева 0 осiб
laTpaT

1 )осяг видаткlв l ,рн. | рiщення Micbкoi ради 40 000 000| | 40 000 00с
rродукry

1 {lлькlсть примlцень од-
qоговори, кошторис заходiв

ллбiт
эфеmвноqi

витрат/ на поточний ремонт 1 гримiценнч | грн. l розра>унковi даii 2о оо0 o0ol l 2о о00 оос
якоФl

зiдсоток проведеного реvонту до заплавовапого | вiдс, | розрахунковi данi 1ool 10с

2) результативнi показники бюркетноi програмиу 2О24 - 2О25 роках:

м з/п показники Одиниця
вимiру Джерело iнформацП

2024 piк 2025 piK (провоi
- l спёцlальнийзаrмьнии фонд l : разом (5+6) | спецlальнийзаrмьвии Фонд l' "| йбнп разом (8+9)

3 4 6 7 Е ,]0

Завдання 1 я вн)прiщнr
}атрат

1 )бсяг видаткiв lrp" lрiшення Micbкo'i ради
lродукry

1 кiлькiсть примiцень )д.
qоговори, кощторис ааходiа i

ефеlФвноФi
1 середнi витрати на поточний ремонт 1 прlмiщення l,p",

lвiдс,

9. Струкrура видаткiв на оплаry працi

10. Чисельнiсть зайнятих у бюджетних установах:

(грн)

Напрями ввкориGЕsня бюмепих кощтiв
202l piк (звiт} 2022 piK 2О23 рiх 2oz4 2025 piк

зашьаий фонд
спецiilьЕий

фовд загшьний фонд
спецiilьний

фонп зашьний фонд
слецlшьнии

drонл
зашьний фонд

спецtальнии
боял зашьний фонд

спецlальаий
фонд

1 ? з 4 5 6 7 10 11
усього
з т.ч, оплата прац штатних одиниць 3а загальним фондом, щс
JoaXoBaHi також у спецiальномY фондi

х х х х х

Ng з/п КатеrорГj працiвникiв
202,t oiк (звiт) 2о22 с { (план) 2023 piк 2024 piK 2025 piK

за@ьний фонд спецiальний фонд заrальнии спецiальний фонд загальний
фопдзатверджено Фаmчно

зайнятi затвермено Фашчно
зайнfii затвердеЕо фаmчно

зайнfii затверджено фаmчно
зайнfri фонд фонд фонд Фонд фонд

3 4 5 6 7 8 l0 12 ,lз 14 15 16
/сього штатних одиниць
] вих штатнl одиниц за загальнйм фондом

цо BpayoвaHi також у спецiальноVу фондi
х х х х х х х

2 5

2

1

,|
11



М з/п
Найменування мiсцевоi7
регiональноТ програми

коли та яким докчментом 2021 piк (звiт) 2022 piK {затверджено) 202З piк (проеп)

затверджена
3агальний

фонд
слецiальний

фонл разом (4+5)
фонл

спецlальнии
разом (7+8)

за гальн ии
фонд

спецIальнии

фонд разом (,l0+1,|)

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
{омплексна програма пiдтримки BHyтpimHbo
]еремiщених осiб на 2022-2026 роки

!нiпровськоТ Micbкoi ради вiд 20.О4.2О22 40 000 00( 40 000 00с

усього 40 000 00( 40 000 00с

11. Мiсцевi/реriональнi програми, якi виконуються в межах бюдркетноТ програми:
1) мiсцевi/реriональнi програми, якi виконуються в межах бюджетноТ програми у 2О21 _ 2023 роках;

(грн)

2) мiсцевi/регiональнi програми, якi виконуються в межах бюдкетноi проrрами у 2о24 - 2о25 роках:

12. О6'екrи, якi виконуються в межах бюдх(етноi програми за раryнок коцfгiв бюдя<еry розвитку у 2О21 - 2025 роках:
(грн)

обЪm вiдповiдно до проепно-

Строк

загФьаа
epтiqb
об'€кry

2021 piк (звiт) 2022 piк (завердкено) 2023 piK (проеп} 2024 piк (прогноз} 2025 piк (пропоз)

PiBeHb
будiвельноТ
готовностi
об'еm на

кiнець
бюджетного
перiоду, %

PiBeHb
будiвельноТ

PireHb
будiщьноI
готовiобi
o6'em ва

кiвець
бюд)reпого
перiодy, %

Спецiuьний

PiBeHb
будiвельноi
готовностi
о6'спа на

кiнець
бюджетвого
перiоду, %

PiBeHb
будiвФьноТ
готовноfri
об'еm на

кiнець
бюджФоrо
перiоду, %

Т об'скry
(piKкошорисноТ докуменЕцiТ фонд (6юдже]

розвитку)
об'епа на

кiвець
бюджетного
перiоду, %

заверше
вня)

розвпку) розвипу) розвипу) розвипу)

3 4 6 8 10 12 13

1з, днФь рфульт.Пв, дФrвупr Фафiqок виФриФння шшlв яФыоФ фондtl бюдФту у 2о21 роцi, очirв.нi рё]ульб у 2о22 роцi, обlруяrЕнЕ н.обIiФldi пёрэдбач.нш вrrра яаф2з - 2оъ рdr_

lil, ыqEIHi зобовъянн, у 202l _ т2з рой:
l) Фqд,rФрсф з.6орФвн'Фь IьцефФ бюд!Фу у 2021 роцi:

код
ЕкономiчноТ
шасифiкацГi

видаткiв
бюджету / код
Класифiкацtr

Найменуиння
ЗатверджеЕо з
урахуйвям

змiн

KacoBi
видатки/
надання
кредпiв

кредrrорсьffi
эборюинiФ

на початок
минулого

бюдlGЕого
перiоду

кредпорсью
эборгоинiб

на кiвець
минулого

бюдкmого
перiоду

3MiHa
кредиторськоi
заборгованостi

(6-5)

Поmшено кредиторську
иборгованiФ за рахунок кошiв

Бюджеmi
зобов'я9вня (4+6)

аmьного
фовду

спецiального
фонду

з 4 5 6 8 9 ,]0

усьогс

(грн)

N9 з/п
Найменування мiсцевоi7
регiональноi програми

2024 piк (прогноз} 2025 piK

затверджена
ишьний

фонд
спецaальний

фонл разом (4+5)
зашьвий

drонл
Gпецвльнии

бонл разом (7+8)

1 3 4 6 7
усьогс

2) кредиторська заборгованiсть мiсцевого бюдкету у 2О22 - 2О23 роках:

Код

Найменування

2О22 piK 2023 piк

шасифiкацП
вшпiв

бющеry / Kor этвердженi
призначеflня

tФедпорGьЕ
зборrcйнiФ

ю почток
поточноrо

бюд@ого
перiоду

плануФся попсm
кредпорську иборгоенiФ ц

рахунок кошiв очiкуваsий

моюи&
кредпорська

96оргойsiсъ

шацlmфповсип
кредпорсь(у аборrовнiФ а

paxtнoK кошiв очiкуааний
обсяr взm

поточнихКласифiкацiТ
эшьного

фонду
спецiального

фонду

поточних граничвий обсяг на початок
шанового эfuьного

фонду
спецiuьного

бюджеry бюджевого
перiоду (/t5-6)

фонду

1 2 3 4 5 6 7 9 10 1 12
усьогс

Спецiальний Спецiальний СпецiФьний

1 5 11

2 7

1 ]] 12

Копи

2 5 ё

б



З) дебiторська заборгованiсть у 2021 -2О22 роках:

Причини вивикнення заборгованостi Вжпi эходи щодо поmшення заборгованостi

,l5. Пiдстави та обrрунryвання
спецi.rльного фонду бюджету

4) авалiз управлiння бюджетними зобов'язаннями та пропозицГi щодо упорядкування бюркетних зобов язань у 2022 роцi.

На 2023 piк та на2О24 -2О25 роки за рахунок надходжень до спецiального фонду, аналiз результатiв, досягнуrих внаслiдок використання коштiв
атиу 2022

В.о.дирекrора

Начальник вiддiлу
Тетяна ЧАДАСВА

звIтност| _ головнии
(прiзвище та lнiцiали)

ý*Y
f.' g. /r- цl
9 f t

ý;:

r',O
\rz
\]эlS
l

/rY

',\ 
\\

lг-:--=-



ЗАТВЕРМЕНО
Наказ MiHicтepcтBa фiнансiв УкраТни

17.О7.2О15 року N9 648
(у редакф наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 07 серпня 2019 року [& ЗЗ6)

44о5з418 04576оо0ооо
(код за еДРПОУ) (код бюджеry)

БюджЕтниЙ зАпит нА 202з -2025 роки загальний, Форма 202з_1

1. Департамент капiтальноrо будiвництва ДнiпровськоТ MicbKoT ради
(найменування головного ро3порядника коштiв мiсцевого бюджету)

15
ТкЪГТйlш-l вlдм

шасифiкацГi видаткiв та
кредиryвання мiсцевого
бюджету)

2. Мета дiшьноФi головного розпорядника кошiв мiсцевого бюджеry

ЗОiйснення повновыенц всmановленuх чuннuм заrоноdавсmвом dля вчконавчuх opeaHiB MicbKoi раdч у сферi буdiвнuцmва у м. Днiпрi

В.о.дирепора Марина ДlБРОВА
(прiзвище та iнiцiали)

Начмьник в(ддiлу
тетяна ЧмАеВА

Найменуеff ня показника резульпry Одиниця вимiру

2021 piк 2022 piL 2023 piк 2024 piK 2025 piк

(звiт) (аверджено) (проеп) (прогноз) (проrноз}

Цiль dержавноТ полimчкч N91
аля фvнкцiончвання о6'екmiв блаz ч мrсmа

4.Розподiл граничвих показникiв видапiа бюджету та надання кредшiв з бюджету эшьного фонду мiсцевого бюджету па 2024i 2О25 рош я бюджепими лрограмами:

Код ПрограмноТ програмвоi
шасифiкацП
видапiв в

кредFпванвя

Код Функцiонilьвоi Найменування вИповiдального виконавця,

2021 piK (звiт} 2023 piK (проеЕ) 2024 piк (прогнф) 2025 piK (прогноз)п кредFryиння
мiсцевого бюджету

полtтикикред}гryванвя
бюджету

вою програмвою масиф,кацaею видакiв
Е кредиryення мiсцевого бюдкеry

1 ? 3 4 l0

151769з 151769з 0490
{ицгва

]нiпровськоТ MicbKo'i ради,
ншi заходи, пов'яэанi з економiчною дiяльнiстю

500 000 500 000 цмр7779

усьогс 500 000 500 000

5.Розподiлграничнихпоказнвкiвв}rдапiвбюджеryЕнаданнякредитiвзбюметуспецiальноrофондумiсцевогобюмеryна ?o24i2025 роквзабюджФнимипроrрамами:

Найменувавшя вИповИilьвого впконавця,
найменуення бюд)*епоТ програми згiдно з

Типовою програмною шасифireцiею видацiв
п кредFцlйння мiсцевого бюдкеry

,"ах_\g /- ý
* ,.'\--__-./лs. *
л,к}*,": 4аоьъф.-*бf

головний б)^Фreр
(прiзвище та iнiцiали)

2022 piк (затверджено}



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни
17.07.2015 року No 648
(у редакцil наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 07 серпня 2019 року N
336)

БЮДЖЕтНИЙ здпит нА 2023 -2о25 Роки iндивiдуальний, Форма 2о23-2

1. Дрп.рrаr.п ЕпlгdьпоФ будlвнrцва Двiпро.сýФТ i.Ёb*oN- рад, '|5 4405З418
(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджету) (код ТиповоТ вiдомчоi класифiкацiТ

видаткiв та кредиryвання мiсцевого
бюджеry)

(код за СДРПОУ)

440534,t 82. Департамент капiтального будiвництва Днiпровськоi MicbKoT ради ,t5,|

(найменуваннЯ вИповhальногО виконавця) (код ТиповоТ вiдомчоI класифiкацIi (код за СДРПОy)
видаткiв та кредитування мiсцевого
бюджеry та номер в системi
головного розпорядника коштiв
мiсцевого бюджеry)

3. 1517693 04576000000
(код Програмноi (код ТиповоТ (код ФункцiональноТ (найменування бюджетноi програми згiдно з Типовою програмною (код бюджеry)

Фаффiвцir *дfrriвта проФамld шаФфlЕц вцапiв шдfrriв та rредrrуфнiя 
'ý]рфю 

бюдму)
iредrrуФня мЦфоФ шасиФiв|л вrдф16 ъ Федит}ФнябюрЕгу) ъ Федиryенм бол,{ёrу)

4. МФЕ*qданмбюрmоfiпроrDами на 20а,Д25 роп
1) IФ бод€по' проrрамr, строп fl р.алi*цпВмя йoOiB з офiм о6'фld бфоуйрою fr jнфрФrlруmтrрч мlФпа . фрýаduй фрiоd пёрваач' бйюоупрuмуаэчу m мрвл объsrъ вфёрш.''ф буа'*лцлФ-

4 Фвд.нв бюдсr оТпроrрамr
оюрона об'фiв н*ФрФФоФ Фдiввrцтф
ОФiтленвя обЪпiв бФФуýrроD ъ iвфрасrруrrури мiФа в фрqи{ий перiqд пбрqдачi балансоуФимуйчу

З) пiдЕЕи р.Ф'ацП 6,qдФrноi проrрам,

Ковфй,пlя У,Фаfuц БфФ.фпнUа 
^Фае 

У,фйlц зф УФlпhо "про хidr.вё фuовряOуФф в 
'Фаiнl", 

зафз уФаifu "про Фуrбу в opzafu Niсцё@о сафвфФg4Ея1 яа@ Midicnepф фIмнсь
УФ*ш iri026.@.П14 |l'3ir6 "Про aan пм ýlФовааlыя лроер.ваqfuф@о моОу фаааlм ф.uм,h!ё.ц бюйr.пЬ', n з намц ffi НIrIйёрffi.ЫюнсIв 

'hФаhB 
ёiё 2О.09,2О17 М

793 'Оро Ф€рФr4m фrаом пр@рам.ii @сdFпафi в!ёапхiв ф Ф.аurrуж Nlсqфц бюйremlв", зi Miаtu, piйB l||iароФьюl alcфi рrёч .nd 2ala2oia1 м 10111 "про вмфн, $rb, dо
прфFпч рефорuум m фзачп!Е юNуф е@оO.рdм glф млр.а rа юю - 2021 рф\ рiщыня ДнfuФоасъ!@l мьвd рЕач ёid 0а.12.Ь2,' tb 2лз'пЕD бюOй.п Дяlлрффl tiфюi
fuрфрЬlаdёрфаа, м п22 pn .i з|iйL

ý н.дrод@ння для впюнанм бqд2Ф,Iвоi проrрбяв:

') 
надхqд,@нЕ дм виюн.ню бюд@tноI профбн, у 1о21 _202з рош:

Код Найменування

2021 piк (звiт) 2oz2 оlк Dlк

загальний

фонд

спецlальнии

фонд

у mому ччслi
бюOжеm разом (3+4)

загальний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччслl
бюOжеm
оозвчmкч

разом (7+8)
загальний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччслl
бюожеm
розвчmкч

разом
(1 1+12)

2 3 4 tj о q

х х 500 l.)()a х 500 000 500 000 х х 500 ооа

усьогс 500 00( 500 00с 500 00с 500 00(

2) надходження для виконання бюджетноi програмпу 2024 -2025 роках:

Код Найменування

2024 piK (прогноз) 2025 oiK (пDогноз)

загальний

фонд

спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюOх{еm
аозвUmw

разом (3+4)
загальний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччслl
бюOжеm
Dозвllmw

разом (7+8)

2 4 5 6 9 10
iJ за:Llьilоtо фоilф) бюi]кеDIу х х х х

1
,]U ,l ,l

:J 7



l\trc il i наdхоi ж е п l в б юl ж еп l il lL\ ! с hfu il о в х х
il mi паПхофкеп пя спецiLlьпоrо 4ппПу
ро\пuцпш эч BuilL[ll iluПхоПжень)

х х
усьог0

6. Витрати за кодами ЕкономiчноТ класифiкацГi видаткiв / КласифiкацГi кредиryвання бюджеry:
1) видатки за кодами Економiчноi класифiкацГj видаткiв бюджеT у 2021 _2023 роках:

код

Найменування

202l piк (звiт) 2022 piK (аЕерджено) 2023 piK (проеп)

шасrфiкацП
видапiв
бющеry

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччфi
бюажеm

розвчпку
разом (3+4}

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (7+8)

зRльний
фонд

спецiальний
фонд

у пому ччФi
бюdжеп

розвчmку
разом (1,1+l2)

1 2 4 5 7 Е 9 10 11 12 14

2240 300 00( з00 00( з00 00с зо0 00t

227з Эплата елепроенергii 200 00( 200 00( 200 00с 200 00с

усьогс 500 000 500 00( 500 000 500 00(

2) надання кредитiв за кодами КласифiкацГi кредиryвання бюркеry у 2021 -2023 роках:

4) надання кредитiв за кодами КласифiкацГi кредитування бюркету у 2О24 -2025 роках:,

7. Витрати за напрямами використання бюдrкетних коштiв:
1) витрати за напрямами використання бюдrкетних кощтiву 2021 _2023 роках:

(грн)

код
КласифiкацГa

Наймеаування

2021 piк (звiт) 2022 piK (завердкено) 2023 piк (прфý}

загальний
фонд

у помуччФi
бюажеm

розвчmку
разом (З+4)

9Ельний
фонд

спецiальний
фонд

у пому ччслi
бюdжеm
розвUпку

разом (7+8)
агФьвий

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччФi
бюожеm
розечmку

разом (11+,t2)
бюджеry фонд

1 4 5 6 8 10 1 12 14

усього

3) видатки за кодами ЕкономiчноТ кrtасифiкацii видажiв бюдкеry у 2О24 - 2О25 роках:

код
Економiчноi
шасифiкацii

видапiв
бющеw

Найменуванflя

2024 piк (пропоз) 2025 piK (пропоз}

загальний
фонд

спецiальний
фонд

упйуччФi
бюdжеm

розвчmку
разом (3+4)

3агальний
фонд

слецiальний
фонд

у mомучцФi
бюdжеm

розвчmку
р8ом (7+8)

з 4 5 6 8 10

2240 Оплата пофуг (KpiM KoМyt

усьогс

(грн)

код
КласифiкацГi

НайменуваЕня

2024 piк (проmоз) 2025 piK (проmоз}

эшьний
фонд

у mому чцФi
бюохеm

розвчmку
разом (3+4)

загальний
фонд

спецiальний
фонд

у mомуччфi
бюажй

розвчmку
разом {7+8)

бюджеry фо8д

2 4 6 9 10

усьогс

Мrп Напрями викориmння бюджепих кошiв
2021 piK (з8iт) 2О22 piK 2023 piK

&шьний
фонд

слецiальний
фонд

бюdжеm разом (3+4)
игuьний

фонд
спецiальний

фонд
бюажеm разом (7+8)

агшьний
фоЕд

спецimьний
фонд

бюdжеm разом (1,1+1 2)

1 4 6 7 8 10 1

1
3абезпечевня охорони об'еtrIв незавершеного

300 000 з00 00с 300 о0( 300 00(

2
Jаьезпечення освlтлення о0'0пlв Ьлагоустрою та
вфраструfrури мiфа в перехiдчий перiод передачi 200 00с 200 00( 200 о0( 200 00(

усьогс 500 000 50о 00с 500 oot 500 00(

2 3 7

z

гll

1 7 8

2 3 5 12 14



2) витрати за напрямами використання бюдкетних коштiв у 2024 -2025 роках:

м з/п

2024 piK 2025 piK

Напрями використання бюджетних кощтiв 3агальни й

фонд
спецiальнйй

фонд
бюdжеm разом (3+4)

загальний
фонд

спёцiальний
фонд

бюdжеm разом (7+8)

2 3 4 5 6 10

усьогс

8. Результативнi показники бюркетноi програми:
1) результативнi показники бюдя<етноТ програми у 202l - 2023 роках:

(грн)

м з/п показники
Одиниця
вимiру МерФо iнформацiТ

2021 piк (звiт) 2023 piк (проеп'

заrаьний фовд
спецiальний

бонд разом (5+6) загальвий фонд
спецiальний

фонд разом (8+9) загФьний фонд
спецальвии

бонл разом (11+12)

2 3 4 5 6 8 9 ]0 1 12
за 1 Jабезпеченtsя охорони о6'епiв незавершеного

}атрат
1 )бсяг видаткiв на ахорону об'сýiв грн, Mlcbкol ради з00 0o0l з00 000| з00 000 з00 00(

]родукry

1 (iлькiсть об'оýiв од,

)феmвноЕi
1 ]i витрати на охоронч 1 об'еп фн. | розрахунковtданi l l l l 150000| 1 50 00о 150 000 1 50 00(

lKocTt

1 вiдс. розрахунковi данi 10( 10с 10с 10(

Завдання 2 ]абезпечення о

laTpaT
1 )бсяг видаткiв ва освiтленвя об'еfiiв грн. рlшення Mlcbкol ради 2оо ооо| 200 00о 200 000l 200 00(

lродукry

1 liлькiсть об'епiв од,

епивнофl

1 )ереднi витрати на освiтлення 1 об'еfiу грн розрахувковi данi 1 оо о00| 1 00 000 1 00 000 1 00 00с

lKocтt
,] ,iдсоток збiльшення об'еýiв порiвняно з попереднiм роком вис. розрахунковi данi 10( 10с 10( 10с

2) результативнi показники бюджетноl проrрампу 2О24-2О25 роках:
(грн)

м з/п поreзникх
Омнrця
вимiру ДжерФо iнформацiТ

2024 piк 2025 piK

загаьний фонд
спецiшьвий

фонд разом (5+6) зашьний фоад
спецtальнии

фонд разом (8+9)

2 4 t, 8 10
1 охорони об'еюiв о будiвництва

laтpaT

1 )бсяг видаткiв на охорону об'епiв lrp". |рiшення Micbкoi ради
Iродукry

1 iiлькiсть об'оOjв )д.
1роебнФкошторисна
1окументацiя

эфеlФвноФi
1 Ереднi витрати на охорону 1 обепч lФн. |розрахунковi данi

1
}iдсоток збiльшення охороняемих об'опiв порiвняно з
tппёпрляiм ппlбм

зис, )озрцунковi данi

Завдання 2

1 )бсяг видаткiв на освiтлення об'опiв lгр". |рiшеннс Micbкo] ради
продупу

1 (iлькiсть об'оOiв loo. l : ::,::"--j:,,:,"o""""
эфеý

1 ]ереднi витрати на освiтлення 1 об'еOу l.pn. lрозрахунковl данl
iкоql

1 ]iдсоток збiльшення об'епiв порiвняно з попереднiм роком ]iдс, розрахунковi данi

1

lагочстDою та lH и MlcE в пеоехiдний пе lчi балавсоwDимчвачч
атDат



9. Струкryра видаткiв на оплаry працi

202l piK (звiт} 2О22 pir 2023 piK (проеп) 2024 piK (пропоз} 2025 piK (пропоз)
Налрями викорисЕння бюджетних коштiв

заЕльний фонд
спецiальвиЙ

(Ьонл за@ьний фонд
спецlальнии

фонд
9вльний фонд

спецiальний
фонд

загальний фонд
спецlальнии

фовд
зашьний фонд

спецiальний
Фонд

1 2 3 4 8 10

i,сього
т,ч. оплата працi штатнйх одиниць за загальним фондом, цс
1rYпаянi тя(оу V .прl li2пьномч сaонлi

х х х х х

10. Чисельнiсть зайнятих у бюджетних установах:

N9 з/п КатегорГj працiвникiв
2t]21 DIK (звlт) 2022 piK (план) 202З piK 2О24 pi( 2025 piK

фонд слецiuьний фонд агilьний фонд l спецiаьний фонд загальвий
фонд

ашьний
фонд

спецlальвии чгuьний
фонд

спецiальний
затверджено фаmчно

зайнfri затверджено фаmчно
зайнятi

затверджено --"j-"':- lзатвердеЕо3аинfrl I

Фаmчно
айнfii

фонд фонд фонд

2 4 6 8 9 10 11 12 14 15 16

/сього штапих одrниць
них штатнl одиницl за заrальним Фондом
lo яп2хованi також v спешiальномч фонлi

х х х х х х х

N9 з/п
Найменування мiсцевоi7
регiональноi програми

202l piк (звiт) 2022 piK (заверджено} 202З piK (проею

затверджена
зашьний

фонд
спецtальнии

фонл разом (4+5}
загщьнии

фонд
спецiальний

фонд разом (7+8)
загальни и

фонд
спецlФьнии

dонл разом (10+l1)

3 4 5 6 8 10 11 12

1

l lp9lPaMd усwUрмуоdпп! ld р9JЕуllлу
комунального господарства Micтa Днiпра на
2о)о _ ?о)4 оокй

)iшення Днiпровськоi MicbKoT ради вИ
22.07.2020 N9 1з/59

500 00( 500 00( 500 00с 500 00(

ycboI 500 00( 500 00( 500 00с 5о0 о0(

11. Мiсцевi/регiональнi програми,якi виконуються в межахбюджетноТпрограми:
1) мiсцевi/регiональнi проrрами, якi виконуються в межах бюдкетноТ проrрами у 2021 - 2023 роках;

12.об'сrсrи,якiвиконуютьсявмежахбюджетноlпрограмизарахуноккоштiвбюджеryрозвитку у 2О21 -2025poKaxi

Наймев}мшш обЪm вИповПво до прФffiФ
кошорrсноi доцшеmцГ

Сгрок

3ашьна
иpтiФb
об'€кry

2021 piK (звiт) 2022 piк (иверджево) 2023 piк (проеfr} 2024 piк (провоз) 2025 piк (пропоз)

Спецiilьsий

PiBeBb
будiвФьвоТ
готовноФi
о6'еm на

кiнець
бюд|GЕого
перiоду, %

Спецiilьний

РiФшь
будiвФьноi
шoBHofri
объm на

кiнець
бюдхеfiого
перiоду, %

Спецiальний

PiBeHb
будiвшьноI
готовноfri
объm на

кiвець
бюдкmого
перiоду, %

Спецiuыий

PiBeHb
будiшьвоТ
rqoBHoqi
об'еm на

кiнець
бюрffiого
перiоду, %

Спецiilьний

PireBb
буДвФьвоТ
rcтовноФi
объm Еа

кiвець
бюдt(евого
перiоди %

i об'ебу
(piK

заверше
ння)

розвитку) розвитку) розвитку} розвитку) розвитку)

2 3 4 5 t 8 9 10 12 lJ

l4 Бюдreп' зобовЪмяня у 2021 _ 202з рош:
1) кредиторська заборгованiсть мiсцевого бюджету у 2021 роцi;

код
ЕковомiчноI
шаспфiвцП

видапiв
бюдlGry 

' 
код

riласифiffiцП
кредrryенm

бющетч

Найменуйная
Заверджено з Kacoвi

видilки/
Ёадання
кредлiв

Кредиторська
иборгованiсть

на початок
минулого

бюджетного
перiоду

Кредиторська
заборгованiсть

на кiвець
минулого

бюджетного
лерiоду

Змiна
кредиторськоТ
заборгованостi

(6-5)

ПоЁшено кредЕторську
аборгойнiФ за рахунок кощiв

Бюджётвi
зобов'язаввя (4+6)

змlн зашьноrо
фонду

спецiального
фонду

1 3 4 5 6 7 8 10

усьогс

2) мiсцевi/регiональнi програми, якi виконуються в межах бюджетноТ проlрамиу 2О24 -2025 роках:

N9 з/п
Найменування мiсцево'i7

регiональноТ програми

2024 piK 2025 piк {проfrо:

затверджена
эшьний

фонд
спецaальнии

разом (4+5)
&гuьний слецlальнии

tt)онп разом (7+8}

,| 2 3 4 5 6 7

1

lроlрамd рсwuрмубdння la рuJбиlку
iомунального господарства Micтa Днiпра на
>о?о -)о)4 ббкu

усьогс

l

,l 5 lз

1 Z

11

2 9

клпи та



код

Найменування

2О22 pi( 202З piK

масифiкацп
видаткiв

aвepдr<eHi
призяачеflвя

кредиторська
заборгованiсть

на початок
поточного

бюджетного
перiоду

плану€ться погасити
кредиторську заборгованiсть за

рахунок коцтiв очiкуваниЙ
обсяrвm

поточких
граничний обсяг

мошии
кредиторська
эборгойвiФ

планусться погасити
кредиторську заборгованiсъ за

рахунок коштiв очiкувавий
обсяг взяпя

поточнихКласифiкацiТ
загального

фовду
спецlального

на початок
планового

бюджетного
перiоду (4-5-6)

заrального
фонду

спецiального

бюджеry фонду фондУ

1 2 з 4 5 6 8 9 10 12

усьогс

2) кредиторська заборгованiсть мiсцевого бю джец у 2О22 - 2023 роках:

4) аналiз управлiння бюдя<етними зобов'язаннями та пропозицii щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 роцi.

15. Пiдстави та обrрунryвання .на 2О2З piк та на 2О24 - 2О25 роки за рахунок надходкень до спецiального фонду, аналiз результатiв, досягн)пих внаслiдок використання коrггiв
спецiального фонду бюджеry у у 2022 роцi.

(прiзвище та iнiцiали)

3) дебiторська заборгованiсть у 2О21 -2О22 poKaxi

ЕЬкитi иходи щодо погашення аборгованоФiПричиви виникненsя заборговавобi

к;9
l-' ь'/i =l? T*,l

,ж€,%

:*,-',*}ф1]

7 ]]

В.о.дирекгора

Начальник вiддiлу
звпностI -



ЗАТВЕРРКЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украjни

17 .07 .2015 року Nэ 648
(у редакцii наказу MiHiflepйBa фiнансiв УкраТни вiд

БюджЕтний здпит нА 2023 PlK додАтковиЙ, (Форма 2023_3)

1. Депарmаменп капimально^о буОiвryuчmва Дн!провс+коr Micbкoi раOч

]"аИмыуваш юловного розпорядника кошiв мiсцевого бюджеry)

з.1511010 091 0

,]7 липня 2018 року N9 617)

(код Типовоi вйомчоi шасифiкацiТ
BlцaTKiB та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

151
@

шасифiкацiТ видаткiв та
кредиryвання мiсцевого бюджеry

та номер в сиfrемi головного

розпорядника кошiв мiсцевого
бюдхеry)

44053418
(код за еДРПОУ)

04576ор99р9_
(код бюджеry)

15

1010

(код ПроФамнот шасифiкацii видаткiв та кредиryвання

мiсцевоrо бюджеry)

4. Додаповi витрати мiсцевого бюдкеry:
'l) додатковi влтрати на 2023 piк за бюджепими програмами:

(код Типовоi проrрамноТ
шасифiкацii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

(код ФункцiональноТ шасифiкацii
видаткiв та кредиryвання

бюджеry)

нааання ёошкiльно:i ocBim ч
(найменування бюджетноТ програми згiдно з

Тиловою програмною mасифiкацiею видаткiв та

кредиryвання мiсцевого бюджеry)

Обrрукryйння необхiдностi додажових коштiв на 2023 piк

Капimмьнuй ремонп Комуныьноео заклаОу освimч 'Дошкiльнuй навчальнu0 ýклаа (яспа4аdо4 N9 299' Днiпрфсьre-i мiсыоТ

якl
2023 piк (проеп} в межах

доведених rраничних обсягiвlФ з./п Найменування
Одиниця
вимiру

--- 3

ДЕерело iнформацП вrдiлення додаковЕх коштiв

4 5 6,
разi, коштп не будуъ у 2023 роцi та заходи, яких вжити для

2) додаповi вшрат, на2О2+2025 роки за бюдкепимr програмами:

Обlрукryвання необхiднобi додажових KoшiB на 2024 i 2oz5 рок,



2025 piK

(прогноз),
змiни у разi

передбачення
додаткових

коштiв

2024 piK

(прогноз),
змiни у разi

передбачення
додаткових

коштiв

пdпменуЕ

заходи, яких необхiдно вжити для

Маоина ДlБРоВА
(прiзвище та iнiцiали)

:"



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни

17.07.2015 року No 648
(у редакцi| наказу MiнifrepffBa фiнансiв УкраТни вИ 17 лилня 2018 року N9 6,17)

БюджЕтниЙ здпит нА 2023 PlK додАтковиЙ, (Форма 2023-3)

1 - Депарmаменm хапimальноео буdiвнuцmва Днiпровськоi Micb4oi раdu
(найменування головного розпорядника кошiв мiсцевого бюджеry)

2. Депарmаменm капimально2о буаiвнuцmва Днiпровськоi MicbKoT раOч
(найменування вiдповiдального виконавця)

з.1511070 1 070

15 44053418

(код ФункцiональноТ mасифiкацiТ
видаткiв та кредиryвання

бюджеry)

(код ТиповоI вИомчоi юасифiкацii
видаткiв та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

151@
иасифiкацii видаткiв та

кредиryвання мiсцевого бюджеry
та номер в системi rоловного

розпорядника KoшiB мiсцевого
бюджеry)

наоа ння п озаш кiльноi ocBi m ч за клаdам ч
позаакiльноТ освimU, захоOч iз
позашкiльнот ообоmч з dimьмu

(найменування бюджетноI програми зtiдно з
Типовою проФамною шасифiкацiею видаткiв та

кредиryвання мiсцевого бюджеry)

(код за еДРПОУ)

44о5з418
(код за еДРПОУ)

0457600а0000960
(код бюджеry)

(код Програмноl шасифiкацii видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

(код Типовоi програмноТ
шасифiкацii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

4. Додатковi витрати мiсцевого бюджеry:
1) додаповi витраil на 2023 piк за бюмепими програмами:

Обrрунryванвя Необхiдностi додаткових коштiв на 2023 piK

Економiчноi
класrфiкацiТ

видапiв
бюркеry/ код
Кпаспфiкацij
кред9гryвання

Капimальнuй ремонm покрiвлi пп вхidпоi ерупч буdiвлi Комупrыыоzо позarшкiльноёо навчальноzо заmаdу кДumчо,юнацьruй

ценmр <Шпуtрм> Днiпровськоi Micbкo:, paou по вул. Геmьмана Пеmра Дорошенк4 9 у м, Днiпрi - 8 7З1 ОО7

м з,/п Найменування
Одиниця
вимiру Мерело iнформацia

202З piк (проеп) в межах
доведених граничних обсяriв

2023 piк (проеп) змiни у разi
видiлення додатковшх коштiв

2 4 5 6

разi, кошти не буд)ъ передбаченi у 2023 роцi та заходи, яких необхiдно вжити мя Забезпечення виконання бюджетноТ програми,

2) додажовi вптрат, на 202+2О25 роки за бюдкетним, проrрамамп:

ОбlруFryвання необхiднобi додатковпх коштiв на 2О24 i 2О25 рокп

Економiчноi
шасифiкацij

вrдажiв
бюдкеry / код
КласифiкацГi

кредптування

Найменування

2024 piк (провоз) 2025 piк (прогноз)

lндикативнl
проffiознi
показники

необхИно
додаftово +

iндикативнi
проffiознi
показники

нфбхiдно
додатково +

1 2 3 5 6 7

11з?
\апImальнчч peMoHIll
a6'cKmiB



Найменування

облiку та
бухгштер

заходи, яких

пirпйц2 лlRРпRА
("р,звище анц

(лрiзвице та iнiцiали)



,i
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Укра'[ни

17.07 -2015 року No 648
(у редакцiТ наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 17 липня 2018 року N9 617)

БюджЕтниЙ здпит нА 2023 PlK додАтковиЙ, (Форма 2023_з)

1. Депарmаменm капimальноzо буOiвнчцmва ДнiпровськоТ MicbKoi paOu
(найменування головного розпорядника KoшiB мiсцевого бюджеry)

2. Депарmаменm капimальноео буOiвнчцmва Днiпровськоr MicbKoT paau
(найменуванвя вiдповiдального виконавця)

з, 15160з0 60з0

15 44о53418

(код Функцiональноi шасифiкацii
видаткiв та кредиryвання

бюджеry)

(код ТиповоТ вИомчоТ 0асифiкацiТ
видаткiв та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

151@
шасифiкацii видаткiв та

кредиryвання мiсцевого бюджеry
та номер в системi головного

розпорядника кошiв мiсцевого
бюджеry)

О р еа н i з а цi я бл а еоу сm ро ю на с ел ен uх
пункmiв

(найменування бюджетноТ профами згiдно з
Типовою програмною ffiасифiкацiсю видаткiв та

кредиryвання мiсцевого бюджеry)

062о

(код за еДРПОУ)

0457600000а
(код Типовоi програмноТ
шасифiкацii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

(код бюджеry)

(код ПрограмноТ шасифiкацiТ видаткiв та кред}rryвання
мiсцевого бюджеry)

4. Додатковi витрати мiсцевого бюдкеry:

1) додатковi витрати на 2023 piк за бюдкепимп програмами:

Економiчнот
шасифiкацiТ

видаткiв
бюджеryl код
Класифiкацii
кредиryвання

ОбiруЕгtlванвя необхiдностi додажових коштiв на 2О23 piк

Капimальнuй ремонm вул. Юрiя КонОраmюп в м. Днiпрi - 30 871 840 ерн-
Капimальнuй ремонm вuпrЕкiв openaжHtx во0 у районi вул. Мuхаiла КоцюбuнськФо в м. Днiпрi - 1 168 335 zPH

ремонm вул. MaeOыuHiBcbxoi в м. Днiпрi - 29 028 622 zpч
ремонm вул. Крuнччно| в м. Днiпрi - 32 852 531 ерн

якl

м з/п Найменування Одиниця
вимiру Мерело iнформацiТ 2023 piк (проеý) в межах

доведенrх граничних обсягiв
2023 piк (проеп) змiнш у разi
видiлення додакових коштiв

2 4 5
якщо додатковi кощти не 2023 роцi та альтернативнi забезпечення виконання бюджепо'i



2) додатковi вrтратr на 2О24-2025 рокr эа бюмеъими програмами:

Обlрунryвання необхiднобi додаткових коштiв на 2О24 i 2О25 рокп

2024 piK
(прогноз),

змiни у разi
передбачення
додаткових

коштiв

заходи, яких вжити для забезпечення виконання бюджеmо'i програми.

Тетяна ЧАДАеВА
("р,-зшý та iшliали)i1-;66*

fu, ы. tоЦ9



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни

17.О7.2О15 року Ns 648
(у редакцi] наказу MiнicтepбBa фiнансiв Украiни вiд 17 липня 2018 року N9 617)

БюджЕтниЙ здпит нА 2023 PlK додАтковиЙ, (Форма 2023-3)

7. Депарmаменm капimальноео буOiвнuцmва Днiпровськоi MicbKoi раOч
(найменування головного розпорядника кошiв мiсцевого бюджеry) (код ТиповоТ вiдомчоТ шасифiкацii

видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

1512. Депарmаменlп !<апimальноео буdiвнuцmва ДнiпровськоТ MicbKoi раOч W(найменування вИповiдального виконавця) 
шасифiкацiТ видаткiв та

кредиryвання мiсцевого бюджеry
та номер в системi головного

розпорядника кошiв мiсцевого
бюджеry)

15 44053418
(код за еДРПОУ)

44053418

7310

(код за еДРПОУ)

045760о0O0о3. 1517310

(код ПроФамноТ шасифiкацiТ видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

4. Додатковi витрати мiсцевого бюмеry:
1) додатковi витрати на 2023 piк за бюджепими програмами:

(код ТиповоТ програмноi
шасифiкацii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

01из
(код ФункцiональноТ шасифiкафТ

видаткis та кредиryвання
бюджеry)

Буdi вн u цm во о6'скm i в жчmл ов о-
комунальноео еоспоdарсm ва

(найменування бюджетноi програми згiдно з
Типовою грограмною шасифiкаuiсю видаткiв rа

кредиryвання мlсцевого бюджеry)

(код бюджету)

Економiчнот
класхфiкацii

впдаткiв
бюмеry/код
Класифiкацia
кредrryвalння

Найменування 2021 piк (звiт)
2О22 piK

(затверджено)

2023 piк (проек)

Обrрунrування необхiдностi додаткових кошiв на 2023 piKграничний
обсяг

необхiдно
додапово +

2 3 4 6

3122
кап,mыьне оуоrвнчцmво
(п очоб а н няl i н щ ux о6'е KmiB 124 196 002 41 749 640 6 21з 851

'чdiвнчumво 
lll чеDzч воdоzонч нuжньоi часmuнu колuшньоzо смm Таромське ч м. Днiпрi - 6 213 851 ерн

зlз2
капrпыьнчч ремонm ншw
объmiв 462 т59 167

з142
Реконс mрукцiя mа рес mав рацiя
iчлпlч a6'cumie 220 326 002 223 657 612 1 529 оо5

реконсmрукцiя плоч.li Успенськоi у м- Днiпрi. Корчzування -6 062 628 zрн
реконсmрукцiя мереж dощовоI каналiзацгi вул. любарськоzо, у районi перехреспя з вул- мурманською 0о iснуючоzо колекmору
з районi буО. N9 44 по вулчцi Маршала МалчновськоZо у м- Днiпропеmровську - 1 980 0З3 2рн
аеконсmрукцiя cucmew iнженерноzо захчсmу mерumорii в paйoHi Кзо <ссзш N9 22D ДмР по вул. HaxivoBa, 57 у м- днiпрi - 1 0т4
358 

"рнРеконсmрукцiя мережi dощовоi каналiзацii по вул. Павла Нiрiнбереа в м- Днiпрi, на 0iлянцi Bio вул, Якова caMapcbKozo dо Вул-
Паманоi-2411 4862рн

всьог 8о7 2а1 171 7 742а5в

змiна

м з/л Найменування Одиниця
вимiру Мерело iнформац-li 2023 piк (проеfr) в межах

доведених граничних обсягiв
2023 piк (проеý) змiни у разi
видiлення додажовrх кощтiв

2 3 4 5 6

якщо додажовi кошти не будугь передбаченi у 2023 роцi та альтернативнi заходи, яких необхiдно вжити для забезпечення виконання бюдкетно1 програми.у разi,

,l т



2) додажовi вrтраап на 2024-2О25 роки за бюджепими проФамами:

Економiчноi
шасифiкацii

видаткiв
бюджеry/ код
КпасифiкацiТ
кредrryвання

Найменування

2024 piK (прогноз) 2025 piK (прогноз)

ОбfруFгування нюбхiднобi додажових коштiв на 2024 i 2025 роквiндикативнi
прогнознi
показники

необхiдно
додатково +

iндикативнi
пропознi
показн и ки

необхiдно
додатково +

3 4 6

з122

3142
Р еконсm рукцiя mа рес mав ра ц l я
iHщux o6'enmig

усьогс

2О24 piK
(прогноз),

змiни у разi
передбачення
додаткових

коштiв

В.о.диреюора дег

Начальник вiмiлу (

облiку та звiтностi -

бухгilтер ,:,

заходи, яких необхiдно вжити для забезпечення виконання

Тетяна ЧА,ЩАеВА
(прiзвище та iнiцiали)

7

< а п l mал ьн е о уо l в н u цm во
'аы Абачqоl iuчп* ав'ёkmiр



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни

17.07.2О15 року Na 648
(у редакцГi наказу MiнicтepfrBa фiнансiв УкраТни вiд 17 липня 2018 року N9 617)

БюджЕтниЙ здпит нА 2023 PlK додАтковиЙ, (Форма 2о23-3|

1 - Депарmаменm капimальноео буdiвнuцmва Днiпровсько| мiськоi padu
(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджеry)

2. Депарmаменп капimальноео буdiвнuцmва ДнiпровськоТ Micbцoi раdu
(найменування вiдповiдального виконавця)

3.1517з21 7321 0443

15 44о5з418

(код ФункцiональноТ шасифiкацiТ
видаткiв та кредиryвання

бюджеry)

(код ТиповоТ вiдомчо'i шасифiкацii
видаткiв та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

151
(код ТиповоТ вiдомчоi

шасифiкацiI видаткiв та
кредиryвання мiсцевого бюджеry

та номер в системi головного

розпорядника кошiв мiсцевого
бюджеry)

Буdiвнuцmво ocBimHix усmанов mа
заклаOiв

(найменування бюджетноТ програми згiдно з

Типовою програмною класифiкацiею видаткiв та
кредиryвання мiсцевого бюдхеry)

(код за еДРПОУ)

Zи053418
(код за еДРПОУ)

(код ПрофамноТ шасифiкацiТ видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

4. Додатковi витрати мiсцевого бюмеry:
1) додатковi витрати на 202З piк за бюмепrми програмами:

(код Типовоi програмноi
шасифiкацii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

Економiчнот
класифiкацii

видаткiв
бюджеry/ код
Кпасифiкацii
кред}rryвання

Найменування 2021 piк (звh)
2022 рiк

(затверджено)

2023 piк (проеп}

Обlрукгування нёобхИностi додакових кощтiв на 2023 piкrравичний
обсяг

необхiдно
додатково +

2 3 4 5 6 7

з122
Капimыьн е буdiв н u цmо iнu uх
o6'emie

381 221

31з2
Капimальнчй ремонm iнщuх
o6'eKmiB

47 з01 581

,142
Рфн сm рухцiя mа рес mав ра цiя
iчлп,Y а6'ёkmiа 27 801 735 2 290 о00 зб 467 164

Реконсmрукцiя КомупrальнФо ýmаdу освimч 'Доuхiльнuй навчальнuФ эаgrаа (яФа-йОок) N9 З79' Днiпровськоi MicьKoT Раdu m
sул. Песmеля, З4 у м. fИiпрi - 22 101 717 ерн
реконсmрукцiя буОiелi Комунмьно?о заmаОу освimч -СереOtя ýzальноФеimня щr<ола N9 705' Днiпропеmровсьхоr Micыoi раОu
пi0 навчмыо-вuховнuй xoЙшel<c аа аdрфою: вул. Жовmнева, 26 - 13 975 481 ерн.
Реконсmрукчiя буdiвлi Комуныьюео заffiаОу освimч'СереОня заыьно-tвimня щкола N9lа'Днiпропеmровсьr<ОТ MicbKo:i

рач по вул. Юрфq 2 (Гароrcькё) у м- Днiпропmровсьrlу - 389 966 zрн
всього 75 4а4 5з7 2 290 000 36 467

якi

l'ф з/п Найменування
Одинпця
вимiру Мерело iнформацii

2023 piк (проеп) в межах
доведених граничних обсягiв

2023 piк (проеп} змiни у разi
видiлення додапових кощтiв

4

Наслiдки у разi, кощти не будуъ передбаченi у 2023 роцi та ilьтернативнi заходи, яких необхiдно вжити для забезпечення виконання



2) додатковi вrтратr на 2О2+2О25 роки за бюджёfiими програмами:

Економiчноi
шаспфiкацii

видажiв
бюдкету / код
Класифireцii

кред}rryвання

Найменування

2024 piк (проmоз) 2025 piK (прогноз)

Обfрунryвання необхiдвостi додапових коштiв на 2024 i 2025 рокиiндпкативнi
провознi
показники

необхiдно
додатково +

iндикативtsi
лрогнознi
показники

необхiдно
додатково +

4 5

з142

yеконсmрукця mа респ
iншчх об'еmiв

усьогс

2024 piK
(прогноз),

змiни у разi
передбачення
додаткових

коштiв

2025 piK
(прогноз),

змiни у разi
передбачення
додаткових

коштiв

заходи, яких



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни

17.07 .2О15 року Na 648
(у редакцii наказу Мiнiсгерства фiнансiв УкраТни вh 17 липня 2018 року N9 617)

БЮДЖЕТНИй ЗАПИТ НА 2023 PlK ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

7. Депарmаменm кацiцальноzо буOiвнuцmва !нiпровськоr Micь,KoT paau
(найменування головного розпорядника кошiв мiсцевого бюджеry)

2. Депарпаменm капimальноео буаiвнuцmва Днiпровськоi Micbqo:i paau
(найменування вhповiдального виконавця)

3.1517322 7322 0/из

/и053418

(код ТиповоТ вiдомчоТ mасифiкацii
видаткiв та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

(код за еДРПОУ)

4405341 8
(код ТиповоТ вhомчоi

шасифiкацiТ видаткiв та
кредиryвання мiсцевоrо бюджеry

та номер в системi головного

ршпорядника кошiа мiсцевого
бюджеry)

Буdiвнuцmво меOччнuх усmаное mа
заклааiв

(код за СДРПОУ)

04576000000

Типовою програмною шасифiкацiею видаткiв та
кредиryвання мiсцевого бюджеry)

151

(код ПроФамноi шасифiкацП видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

4- Додатковi витрати мiсцевого бюджеry:

1 ) додатковi витрати на 2023 piк за бюдженими програмами:

(код ТиповоТ програмно1
шасифiкацiI видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

(код Функцiональноi шасифiкацiТ
видаткiв та кредиryвання

бюджеry)

ЕкономiчноI
шасифiкацii

видапiв
бюджеry / код
Класифiкацii
кредиryвання

Найменування 2021 piк (звiт)
2О22 PiK

(затверджено)

2023 piк (проеп)

ОбlруЕг}rвання необхhностi додаткових коштiв на 2023 piкrраничний
обсяг

необхiдно
додатково +

2 3 4 5 6 7

?122
Кап i mальне буdiв н ч цmво iH шuх
06'cKmiB 4 000 000

?132
Капi mальне буё iB нчцmво i н шчх
o6'eKmiB

12 889 з29

?142
Реконсmрукцiя mа р*mаврацiя
iuппrY lБ' mie 7 705 460

1 000 000
т3 |и2 00а

Реконсmрукцiя буОiвлi хiрr|реiчнФо корпусу КомуналыоФ некомерцiйноео пiOпрuёмсmва BШicb,a шiнiчна лirарня N9 6>
Цнiпmськоi MicbKoT мdU по вчл- Беmwськiil 13 v м- лнiпоi - 73 lu2 ооо 2он-

20 594 789 5 000 000 73 442 о

м з/п Найменування Одиниця
вимiру Мерело iнформацП 2023 piк (прФý) в межх

доведених гранrчнхх обсягiв
2023 piк (проек) змiни у разi
видiлення додапових коштiв

2 4 5 6
у якцо додажовi коштr не передбаченi у 2023 та забезпечення програми.



2) додатковi витратu на 2О24-2025 роки за бюджетнимп програмами:

Економiчноi
шасифireцii

видапiв
бюджеry / код
Класrфiкацii
кредrryвання

Найменування

2024 piK (прогноз) 2025 piK (прогноз}

Обlруrтцlвання нюбхiдноfii додатковпх кощтiв на 2024 i 2О25 рокпiндикативнi
прогнознi
показники

необхiдно
додатково +

iндикативнi
прогнознi
показники

необхiдно
додатково +

6 7

з142
ре кон с m рукцl я mа рес mав ра ця
iншчх o6'eKmiB

усьогс

якl виконання

lф з/п Найменування

/-j:
,Zifl | :,1 ,- i>\t

Мерело iнформацi

(прогноз) в
межах

доведених
iндикативних
прогнозних

2024 piк
(прогноз),

змiни у разi
передбачення

додаткових
коштiв

(прогноз), в
межах

доведених
iндикативних
прогнозних

2025 piK
(пропоз},

змiни у разi
передбачення
додаткових

коштiв
1 /1'.l.-*'- -,: - '\а/;\\ ,a\ 3 4 5 8

у разi якцо додатковi кошти не будль

l/'

2+2025 рокахта альтерцЕЕjвнi заходи, яких необхiдно вжити для виконання бюджеff оi програми-
//!+' оУ,----{71
#*Ч*ýИлр*r.---I 

t! Y?"/Z Марина ДlБРОВАь, ч (пiдпис)

-<r/

(прiзвице та iнiцiали)

тетяна Чмдевд

;.>

i Lr,,*,J 
J

Ф

(лiдпис) (прiзвище ъ iнiцiали)

(.z."j,t);t'o+



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcтBa фiнансiв УкраТни

17.07.2015 року No 648
(у редакцii наказу MiнicтepФBa фiнансiв УкраТни Biд 17 липня 2018 року N9 617)

БюджЕтниЙ здпит нА 2023 рlкдодАтковии, (Форма 2023-3)

2, Депарmаменm капimальноzо буdiвнuцmва Днiпровсько[ MicbKoi padu
(найменування вiдповiдального виконавця)

з.1517з25 7325

15 44053418

(код ФункцiональноТ шасифiкафТ
видаткiв та кредиryвання

бюджеry)

(код ТиповоТ вiдомчоi шасифiкацii
видаткiв та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

151

шасифiкаЦТ видаткiв та
кредиryвання мiсцевого бюджеry

та номер в системi головного

розпорядника кошiв мiсцевого
бюджеry)

Буdiвнuцmво споруО, усmанов mа
заклаdiв фiзччноi кульmурч i спорmу
(найменування бюджетноТ програми згiдво з

Типовою програмною шасифiкацiею видаткiв та
кредиryвання мiсцевого бюджеry)

(код за СДРПОУ)

4405з418
(код за еДРПОУ)

04576000000п4д?
(код бюджеry)

(код ПроФамноТ шасифiкацiТ видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

4. Додатковi вrтрати мiсцевого бюджеry:
1 ) додатковi витрати на 2023 piк за бюджепими програмами:

(код Типоtsоi програмноi
шасифiкацii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

Економiчноi
mасифiкацii

видаткiв
бюдкеry / код
lfuасифiкацia
кред}rryвання

Найменування 2021 piK (звiт)
2О22 рiк

(затвермено)

2023 piк (проек)

Обlруыryвання необхИноФi додажових коштiв на 2023 piк
граничний

обсяг
необхiдно

додажово +

2 3 4 5 6

з122
Капi mал ьне буdiв нч цmво iнш uх
o6'eKmiB

з50 000 4 оOо 0оо

{апimальнч0 ремонm iншuх
э6'екmiв

1 082 974

з1 42

реконсmрукцiя mа респаврацiя
iнщчх o6'cKmig 52 391 765 68 592 997 160 157 926

рцонqпрукцiя mрmuвнео KoMtltteKcy mа буОiвель за аОресою : вул. Унiверсыьна, 18 А у м. Днiпрi - lu 556 929

реконсmрукцiя Спорmuвноzо комплексу mа буОiвыь за аdресою: вул. Унiверсальна, 18 А у м. Мiпрi- Буаuнок спорmу - 69 4Об

Кr8 zPH.
Ремсmрlmliя спорmuеноf залч по просп. БоеОана Хмыьнuцы(Фq 16 Д у м. Днiлрi пiа спорmuенuй комплекс Кпнз
вмс[|юсшорь ýмр -.ц 174 024 zрн.
Реюнсmрукцiя зовнiшнiх iнженернuх мерж mа елеменmiв блаzоусmрою перumорii спорmчвнФо комплексу КПНЗ
вМС!ЮСШОРь РМР по просп. БоzОана Хмфьнuцькоzо, 16 Д у м- Днiпрi - 2 О20 5З5 

"рн,
всьогс 5з а24739 72 592s97 160 1 57 92€

виконання

м з/п Найменування
Одиниця
вимiру Мерело iнформацГi

2023 piк (проеп) в межах
доведенпх граничних обсягiв

2023 piк (проеý) змiни у разi
видiлёння додажових коштiв

2 4 6

бчд\rIь роцi та альтернативнi заходи, яких вжити для забезпечення виковання програми-Наслiдки у разi,

l



2) додатковi витрати на 2024-2О25 роки за бюджетними програмами:

Обrрунryвання необхiдностi додаткових коштiв на 2024 i 2025 роки

Фrлй=Ед\
Наслiдки у ра iаходи, яких необхiдно вжити для забезпечення виконання

Начальник вiмiлу (

облiку та
бухгilтер ь},

\


