
ДНIПРОВСЬКА MICbKA РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ КАПIТАЛЬНОГО БУДIВНИЦТВА

нАкАз

м. .Щнiпро Ns.-аL/2/" ,//- 2022

Про внесення змiн до паспортiв
бюджетних програм на 2022 piK

Вiдповiдно до вимог Бюджетного кодексу Украiни, наказу MiHicTepcTBa

фiнансiв Украiни вiд 2б.08.20t4 Ns 836 <Про деякi питання запровадження

,rро.рurrо-цiпrо"ого методу складання та виконання мiсцевих бюджетiв>>, зi

змiнами, наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраIни вiд 20.09.2017 Jф 793 <Про

затвердження складових програмноi класифiкацiт видаткiв та кредитування

мiсцевих бюджетiв)), зi змiнами, Положення про виконавчий орган MicbkoT

ради, наказ MiHicTepcTBa цифровоi трансформацii Украiни вiд 07.05 .2020 JYs б7

кпро затвердження Методики визначення належностi бюджетних програм до

сферИ iнформаТизацiТ), ПостаноВа КМУ вiд 28.02,2002 Jt 228 <Про затвер-

дження Порядку складання, розгляду, затвердження та"осноВНИХ ВИМОГ ДО

виконання кошторисiв бюджетних установ) зi змiнами, рiшення MicbkoT Ради
вiд 26.0t,2022 J\Ъ 4l|5 <Про внесення змiн до рiшення мiськоi Ради
вiд 27.о12O2t J\ъ 6/2 <Про здiйснення запозичення до бюджету Щнiпровськоi
MicbKoi територiальноI громади)>, рiшення MicbKoi ради вiд 30.||.2022 Jф 3/30

кПро внесення змiн до рiшення MicbKoi ради вiд 08.|2.2021 Jф 3/1З <Про

ПрЬграму економiчного i соцiального розвитку .Щнiпровськоi MicbKoi

,.р"rорiальноi громади на 2О22 piK>, рiшення MicbKoi Ради вiд 30,||,2022

lVs Zчзо <Про 
""b".n"" 

змiн до рiшення мiськоi ради вiд 08.|2-202t Jt 2/1з

<ПрО бюджЪт,Щнiпровоькоi MicbKoT територiальноi громади на 2022 р\к>>

НАКАЗУtо:

внес.ги змiни до паспортiв бюл)Itетних програм мiсцевого бюдлсету на

ZOz2 piK по головному розпоряднику коштiв мiсцевого бюдя<ету

щепартаменту капiтального булiвництва !нiпровськот MicbkoT ради за кодами:

1510160 КерiвниЦтво i управлiНня у вiдПовiднiЙ сферi у MicTax (MicTi Кисвi),

селищах, сеJIах, територiальних громадах

1516030 Органiзацiя благоустрою населени

Щиректор департаменту лодимир ГУДЗЪ



ЗАТВЕРДЖЕНО

i-,lаказ MiHimepФBa фiнансiв УкраТни 26 серлня 2014 року N9836
(у редакцii наказу MiнifrepФBa фiнансiв УкраТни

вiд 29 Фудня 2018 року N9 1209)

3АТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

!епартамент капiтального будiвництва !нiпровськоТ
MicbKoi ради

,i о 0 ):О7;'","" ;ёУ;'""О^ 
О""-^ -'1:: **;'dУ"'__

пАспорт
бюОжеmноТ проерамч мiсцевоео бюdжеmу на 2022 pir

ДЬпартамент капiтального будiвництва Днiпрочськоi MigbKoT ради

1найменування rоловного розпорядника кошriв мiсцевого бюджету)

Департамент капiтального будiвництва Днiпровсько'i MicbKoT ради
(найменування вiдповiдального виконавця)

Zи053418
1.

2.

1 500000
(код Програмноj

класифiкацii видаткiв
та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

1 51 0000
(код Програп,lноi

класифiкацii видаткiв
та кредиryвавня

мiсцевого бюджеry)

1510160
(-"д Пр"флr""i

класифiкацii видаткiв
та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

(код за СДРПОУ)

ZиO5З418

(код за еДРПОУ)

04576000000

(код Типовоi програмноi
класифiкацii видаткiв та

кредитування мiсцевого
бюджету)

0,| 11

(код Функцiональноi
класифiкацii видаткiв та
кредиryвання бюджеry)

01 60

Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у
MicTax (MicTi Киевi), селищах, селах,

програмною класифiкацiею видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

(код бюджеry)

4. Обсяг бюдх<етних призначень/бюджетних асигнувань з0 8зз 2з1 гривень, у томУ числi загальнОrо фондУ _ 8 333 231 гривень та спецiального фонду - 22 500 000 rривень

5. пizlсгавх дл, вrюнанн, бодЕтют проrрам,

мЕrодии визФчення н фФi Фад16нп протаfl до qDери ,нформn9цт, пФанфа кму ыд 23.о2 2оо2 Nr 22а "про яъёяrення Лорядry смаданtя, розглядУ, ФёРД

.ромади ю 2022 pil('

Цiлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноТ програми



Мета бюджетноf програми
Керiвництво iуправлiння у вiдповiднiй сферi м, !нiпра

Завдання бюджетноТ програми

N9 з/п
1 здiйснення депаOтаментом наданих законодавством повноважень у сферa будiвництва

9. Напрями використання бюджетних коштiв гривень

1 0. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у Gкладi бюджетноТ програми гривень

Напрями використання бюд)t{етних коштiв

департаментом наданих законодавством повноважень у

3агальний фонд спецiальний фонд Усього
N9 з/п

2 3 4 5

1 1. Результативнi показники бюджетноi програми

госпрозрахунковоi групи (надходження вiд плати за послуги, що

виконаних доручень, листiв, звернень, заяв, скарг на одного працiвника

Ne з/п показники
Одиниця
риrri nv ДDкерело iнформацiТ Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 з 4 5

)яг Видаткiв апаоаry департаменту 6 4о4 о71 6 4о4 07,

ол, Uення MicbKoT оади la

грн, )iшення Micbкoi ради 22 320 81с 22 320 81с

]ть штатних одиниць госпDозрахчнковот групи од, тний оозпис 7,

(iлькiсть отриманих доручень, лисгiв, звернень, заяв, скарг од, эогоама "загальна канцеляDiя" 1 50( 1 5о(

хлъкiстЪ пiдготовлених нормативно-правових аюгiв l од, >огDама "3агальна канцелярiя" 2о( 2о{

од. эозрахунковi данi 81 8:

iлькiсть пiдготовлених нормативно-правових акгiв на одного лрацiвника

:ереднi витрати на уrримання однiет цfгатнот одиницi апараry департаменry
рпелнi виiпати на чтоимання однiеi цлгатноТ одиницi госпрозрахунковоi групи

од, Bi данi 1,

гон lKoBl данl
грн, Bi данi з14 3/t 14 з7Е

]iдсоток вчасно виконаних доручень, листiв, звернень, заяв, скарг в|д загальноl
вiдс. )озрахунковi данi 10( 10(

затверджених вiдс, )озрахунковi данi 10( 10(

1 19 18z zбо 34
JOсяI tsилd l KlB Hd Ul ll Id l у l |UUJ lyl

]ть чкладених договооiв на оплаry послуг з iнформатизацll l од lдоговори l "t



на поточниЙ ремонт ] кв, м,

i"j\W,'"%-Л'л\(-. ,.Нl}.! i2, /, 
-_J.o,.' 

,,'El,_'K.4O5Cl' '.,,.."_Y'b - Ё //
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Дu рекrпор dеп арmа ме н mу ка п imальноео
буФвн u цmва Днiпровськоi мiськоi paOu

3асmуп н u к 0 uрекmора-н ачал ьн ll к

у правл i н ня фiна Hci в 0е п а рm а ме н mу
eKoHoMiKu, фiнансiв mа MicbKoeo бюOжеmу

Днiп poзcbKol' MicbKoi padu

flaTa погодже""" 02,12. 202L
м.п.

Волоdчмчр ГУ,ЩЗЬ

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

ольеа ЧЕРКдС

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

ПОГОДЖЕНО:
flепартамент економiки, фiнансiв та мiського бюджеry

/ \'i-' , tf,,:':' 
,, о .'

о'/ r
г| \



6030 t /
(код Типовоi програмноj
класифiкацiТ видаткiв та

кредиryвання мiсцевого
бюджеry)

Обсr. бюд-Енrх прrзначёньбlодчdниI асrпryфнь _ 51 660 456 гриФнь, у ъry чиФi эfuыф .Dонду _ 0 rрrвёнь ъ спёqiмьюrc ффд, _ 51 660 1Б6 rривёiь

пlддтав, для ыюнанЕ 6,оджФо1 проrрамл

дорiшен.я MicbюIрбди йд 03l22о21Nrzlз 'пробюдмдя проФыоlм]ФюlЕриюрi ьнd lромади на 2022 pi('

ЗАТВЕРДЖЕНО

-lаказ MiHifrepcтBa фiнансiв Укра'iни 26 серпня 201 4 року N98Зб
(у редакцii наказу MiHicтepФBa фiнансiв УкраТни

вiд 29 грудня 2018 роkу Ns 1209)

3АТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

[епартамент капiтального будiвництва,ЩнiпровськоТ
MicbKoT ради

(найменування головноrо розпорядниха коштiв мiсчевого бюджеry)

.iд о2.12.2022 м" /о2

4405341 8

пАспорт
бюOжеmноТ проерамч мiсцевоео бюОжеmу на 2022 piK

Департаме}гг капiтального будiвництва Днiпровськоi MicbKoT ради,l.

2.

1 500000
(код ПрограмноТ

класифiкацii видаткiв
та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

1 51 000о
(код ПрограмноТ

класифiкацiТ видаткiв
та кредиryвавня

мiсцевого бюджеry)

класифiкацil видаткiв
та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджеry)

Департамент капiтального будiвництва !нiпровськоi MicbKoT ради
(найменування вiдповiдального виконавця)

0620

(код за е[РПОУ)

4405341 8

G"д * еДРПОУ)

04576000000
Код бюд*еry)

органiзацiя благоYстрою населених пункriв
(найменування бюджетвоТ програми згiдно з Типовою
програмною класифiкацiею видаткiв та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

(код Функцiональноj
класифiкацii видаткiв та
кредитування бюджеry)

5.

1 51 603о
(код Програмноl

6. l_|iлi державноf полiтики, на досягнення яких слрямована реалiзацiя бюджетноТ програми

цi,,i --"л"..,.; ,,w,,i ,,,л.
1 ]творення сприятливих умов для жипедiяльностi людини, полiпшення iнженерно-технiчного стану територii



7. МетабюджетноТпрограми
Пiдвищення рiвня благоустрою Micтa

8. Завдання бюджетноI програми

Ns з/п 3авдання
1 Капiтальний ремонт об'ектiв Micтa

2 ]ооскrvвання об'еrгiв

9. Fiапрями використання бюджетних коштiв

,l0. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у складi бюджетноi програми

N9 з/п Напрями використання бюдкётних коштiв 3агальний фонд Спецiальний фонд Усього

2 5 4 5

Забез]ечення проведеtstsя капlталDного peMoFry 5,1 ]88 365 51 188 365

2 Забезпечення проекгування об'сктiв 472 091 472 о91
Усього 5,1 660 456 5,1 660 456

гривень

/
гривень

N9 з/п Найменування мiсцево'i/ регiональноТ програми Загальний фонд спецiальний фонд Усього
2 3 4 5

1 Програма економiчного i соцiального розвитку !нiпровськоi Micbкol територrально громади на 2022 Рiк 51 660 456 51 660 45с
Усьогс 51 660 456 51 660 45€ ,/

11. Результативнi показники бюджетноi програми

Ns з/п показники
Одиниця
вимiоч Джерело iнформацiТ Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

2 4 5 ь 7

1 Забезпечення проскryвання об'скгiв
1 затрат

обсяг видаткiв на проекгування об'екгiв грн |рiшення M]cbкoi ради 4т2 а91 472 а9

проду}сry

кiлькiсть проектiв од
Програма l

эозвитку .цнiпровськоТ MicbKoi
геоитоDiальноi гDомади на 2о22 рiк

1 1

ефекгивностi
середнi витрати на розробку одного проекту грн l розрахунковцанi 472 09 472 09

якостi
piBeHb готовноgгi проекгноi документацii об'екга "Ис Тр*ра"у"-о"Иа," 1 00l ,1 0с

Забезпечення проведення капiтального ремонry
1 затрат

эбсчг витоат (за оахчнок запозичених коurгiв) грн. эiшення Micbкoj ради 16 522 951 16 522 951

сбсяг витрат (за рахунок коштiв бюджеry) грн, эlшення Mlcbkol ради 34 665 414 34 665 41 4

сбсяг капiтального ремонry площ i cкBepiB кв. м. ]роектно-кошторисна документац]я 32 677 32 67

эбсяг капiтального ремонry вулиць та елемнтiв благоустрою кв. м ]0оектно-кошторисна докvмента цlя

сбсяг капiтального ремонry дощовоi каналlзац]l ]роектно-кошторисна документа цlя 509

продукry

кiлькjсть об'еюгiв, на яких плануеться проведення капiтального ремонry (всього) од
lрограма економlчного l соцlально

эозвитку ДнiпровськоТ MicbKoi
геоитооiальноТ гоомади на 2022 аiк

11 11

у томч числi кiлькjсть об'еггiв якi плануються за рахунок запозичених KoLшTiB од эlшення Mlcbkol ради
ефекгивностi
-еuелпя Baptiuta lattltartвautu pe|vlunly l uб'uKry эоJрох,,,l ll(oDi доI li 4 q5э 4q7 л А\з дR7

эереднi витрати на капiтальний ремонт ] кв, м. площi, скверу грн_ эозрахунковi данi 42с 426

эереднi витрати на капiтальний ремонт 1 кв. м. вулицi та елеменry благоустрою грн эозрахунковi данi 11с 11

эереднi витрати на капiтальний ремонт 1 м, дощовоi каналiзацii грн- эозрахунковi данi 1з 2о2 13 202

1

1

1



Дчрекmор 0еп арm аме н mу кап i mал ьн оео
бу0iвн u цm в а flнi п poBcbKoi' м icbKoi раd u

3 асmуп н u к 0 u ре к m ора-н ач ал ьн uK

управл iH ня фi н а н ciB 0е п а рm аме н mу
eKoHoMiKu, фiнансiв mа MicbKoeo бюdжеmу

!нiпровськоi MicbKoi' padu

Дата погодження 02 12,2022

м.п.

(iнiцiали/iнiцiал. прiзвище)

ольеа ЧЕРКАС

ВолоOчмчр ГУ,ЩЗЬ

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

*rJ
itй
V,чl

ПОГОДЖЕНО:
flепартамент економiки, фiнансiв та


