
ДНIПРОВСЬКА МIСЪItА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ КАПIТАЛЬНОГО БУДIВНИЦТВА

2022

нАкАз

м. Щнiпро Ns .-/оёr'?, /Z

Про внесення змiн до паспортiв
бюдrкетних програм на 2022 piK

Вiдповiдно до вимог Бюджетного кодексу УкраТни, наказу N4iHicTepcTBa

фiнансiв УкраТни вiд 26.0B,20l4 JY9 В36 <l1po деякi питання запровадхення
програмно-цiльового методу складання та виконання мiсцевих бюдясетЬ>, зi
змiнами, наказу NliHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 20.09.201,7 NЬ 793 <Про
затвердження складових програмноi класифiкацiТ видаткiв та кредиту]ання
мiсцевих бюдя<етiв)), зi змiнами, Положення про виконавчий орган м ськоТ

ради, наказ MiHicTepcTBa цифровоi трансформацiТ УкраТни вiд 07.05 .2020 J\b 67
<Про затвердження N{етодики визначення належностi бюджетних прогр ]м до
сфери iнформатизацiТ>, Постанова КМУ вiд 28.02.2002 N9 228 uПро зетвер-

дження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вим)г до
виконання кошторисiв бюджетних установ) зi змiнами, рiшення MicbKoi ради
вiд 26.01.2022 JYg 4lI5 <Про внесення змiн до рiшення MicbKoT ради
вtд 27 ,0|.2021 JVq 6/2 <Про здiйснення запозичення до бюджету ЩнiпровськоТ
MicbKoT територiальноТ громади)>; рiшення MicbKoT ради вiд 08.12.2021 N: В/lЗ
<Про внесення змiн до рiшення MicbKoT ради вiд 27 ,0|.2021 Nb Bl2 uПро
здiйснення запозичення до бrодiкету ЩнiпровськоТ MicbKoT територiельноТ
громади)>; рiшення MicbKoT ради вiд 0В.12.2021 NЬ 9/13 <Про внесення змiн до

рiшення MicbKoT ради вiд 21,04.202l NЬ 4/6 uПро здiйснення запозиLIення до
бюдrкету Щнiпровськоi MicbKoT територiальноТ громади>, рiшення MicbKo'ради
вiд 23.022022 Nc 28l|6 <Про затвердження Програми щодо спр4яння
територiальнiй оборонi MicTa Щнiпра на 2022-2026 роки) зi змiнами; рiшення
MicbKoT ради вiд 1 4.12.2022 Nb 5/31 <Про внесення змiн до рiшення MjcbKoT

ради вiд 08.12.2021 Л9 ЗllЗ <Про Програму економiчного i соцiального

розвитку ЩнiпровськоТ MicbKoT територiальноi громади на 2022 piк), рiшення
MicbKoT ради вiд 1 4)22022 Nb 4/31 кПро внесення змiн до рiшення MicbKoT

ради вiд 08.12.2021 NЬ 2/13 <Про бюдrкет ЩнiпровськоТ MicbKoT територiальгIоТ

громади на 2022 piK>

НАКАЗУIо:

Внести змiни до паспортiв бюджетних програм мiсцевого бюджету на

2022 piK по головному розпоряднику коштiв мiсцевого бюджету

Щепартаменту капiтального булiвництва ЩнiпровськоТ MicbKoT ради за кодами:



15101б0 КерiвниЧтво i управлiНня у вiдПовiднiЙ сферi у MicTax (MicTi Киевi),
селищах, селах, територiальних громадах

15 12010 Багатопрофiльна стацiонарна медична допомога населенню

1516030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв
1517310 Булiвниuтво об'ектiв житлово-комунального господарсТВа

15il7325 Булiвниuтво споруд, установ та закладiв фiзичноi культури i спорту
1 5 1 8240 Заходи та роботи з територiальноi оборони

Щиректор деп Володимир ГУЩЗЬffi



зАтвЕрд)+<Ено
,]аказ MiHicтepcтBa фiнансiв УкраТни 26 серпня 2014 року N9836
(у редакцii наказу MiHicтepcтBa фiнансiв УкраТни
вiд 29 грудня 20'18 року N9 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
,Щепартамент капiтального будiвництва ff нiпровськоi
MicbKoT ради

(юйменування головного розпорядяика коштiв мiсqевоlо бюдету)

вiд ./9. /2. 2oL2- N9 r'Pe

пАспорт
бюOжеmноi проерамч мiсцевоео бюdжеmу на 2022 piK

Департамент капirальноrо будiвництва ДнiпровськоI Micbкoi ради

2.

1500000
(код Програмноi шасифiкацii

видаткiв та кредиryвання мiсцевого
бюджету)

1510000
(код ПрограмноТ юасифiкацii

видаткiв та кредиryвання мiсцевого
бюджеry)

видаткiв та кредиryвання мiсцевого
бюджеry)

(код ТиповоТ проrрамноТ шасифiкацii
видаткiв та кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

Керiвницво iупраыiння у вiдповiднiй сфёрi у
MicTax (Micтi Кисвi), селищах, селах,

програмною шасифiкацiею видаткiв та кредиryвання
мiсцевоrо бюджеry)

Zи053418_
(код за Uлрl l(Jy)

4405341 8
(код за СДРПОУ)

04576000000
(код бюджеry)

(найменування головного розлорядника коштiв мiсцевого бюджеry)

Департамент капiтальног9 будiвництва ДнiпровськоТ мiськоi ради
(найменування вiдповiдального виконавця)

0160 011 ,l

(код Функцiональноi
шасифjкацil видаткiв та
кредитування бюджеry)

4.

5.

М з/п Цiлi державноТ полiтики
,1 Реалlзацiя державноi та мiсцевоi полiтики у сферi будiвництва

Мета бюджетноТ програми
Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi м. Днiпра

Завдання бюджетноТ програми

6.

Ns з/п
1 Jдlиснення департаментом наданих законодавством повноважень у сферi будiвництва

Na з/п Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiальний фонд Усього
2 4

1 здlиснення департаментом наданих законодавством повноважень у сферj будiвництаа 5 396 24з 22 32о вlс 27 717 о59
2 Jаоезпеченtsя lдIисненlя де]аоl ам6]гом завдачо J ,нформатизаu: 101 16с 179 18! 28о з443 |3абезпечевняпроведенняпоточногоремонтуадlиiнбудiыi 522 142 522 14,

Усьогс 6 019 545 22 500 00с 28 519 54a

9. Напрями використання бюджетних коштiв гривень

1 з



rривень
10 Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у сшадi бюджетноi програми

'11. Результативнi показники бюджетноТ програми

групи (надходження вiд плати за послуги, що надаються

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

на поточний ремонт '1 кв м.

i,Чýi_,/ý,,
ir,""ойi.,,,./

r<
l-

?Еý!нiпровськоi Micbqoi pa)U

ПОГОфКЕНО:
Департамент економiки, фiнансiв та мiського

3асmу пн u к Ou ре кmо ра-н ач ал ьн u к уп р авлiн н я фiн а Hci в

Оепарmаменmу eKoHoMiKu, фiнансiв mа MicbKoeo

бюОжеmу,Щнiп pogcbKoi м icbKoi paou

,Щ,ата погодження ,/9./g , 2О Z 2

м.п.

ВолоОUмчр ryДзЬ

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

ольеа ЧЕРКАС

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

S}:ft:;
i( (йм

sjь>k:



1500000
(код ПрограмноТ шасифiкацii

видаткiв та кредиryвання мiсцевого
бюджеry)

1 51 0000

@
видаIкiв та кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

1512010
(код ПрограмноТ класифiкацii

видаткiв та кредиrysання мiсцеsого
бюджеry)

пАспорт
бюdжеmноi проzрамч мiсцевоео бюdжеmу на 2022 piK

Дqпартамент капiтального будiвництва ДнiпровськоТ MicbKoT ради
(найменування головного розпоряд"и*а *оштi

ЗАТВЕРД}КЕНО
lаказ MiнicтepcтBa фiнансlв Украiни 26 фрпня 2О14 poкv N9836
(у редакцI] наказу MlHicтepcтBa фlнансlв Укра,ни
вiд 29 грудня 2018 року N9 1209)

ЗАТВЕР!ЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
,Qепартамент капiтального будiвництва fl нiпровськоТ
MicbKoT ради

(найменування rоловного розпорядника хошis мiсцевого бюджеry)

giд./9.,/2,2ОZZ- N9 /ов

и05з418
(-д." СДРПОЧ

4405341 8
(Й; едрпоу)

2010
(код Типовоi програмноТ trасифiкацii
видаткiв та кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

07з1
(код Функцiональноl

mасифiкацii видаткiв та
кредитування бюджету)

Багатопрофiльна стацiонарна медич на допомоrа
населенню
(найменування бюджетноi програми згiдно з типовою
програмною шасифiкацiею видаткjв та кредитування

мiсцевого бюджеry)

4. Обся,бюджетнихпризначень/бюджетнпхасигнувань _ з52110гривень,утомучислiзаrальногофонду- Oгривеньтаспецiальногофонду-352110rривенЬ

Пiдстав, дпя виконання бюметноi програми

Мета бюджетно'i програми
3абезпечення функцiонування зашадjв, що надають сгацiонарну медичну допомоry

Завдання бюджетноТ програми

04576000оо0
(код бюджеry)



9. Напрями використання бюджетних коштiв

М з/п Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

2 3 4 5

352 1 1с з52 1 1с

Усього 352 11с з52 -11

1О. Перелiк мiсцевпх / регiональних програм, що виконуються у сOадi бюджетвоТ програми

1't - Результати BHi показники бюджетно'j програми

Ч(t*;tff*t""z

Дu рекmор dе п а р m а мен mу ка п imал ьноао

Днiпровськоi Micb<o| раdч

ПОГОДЖЕНО:
Департамент економiки, фiнансiв та мiського

3асmупнu к Ou рекmора-н ачал ьн uK управлiн н я фiн aHciз

Оепарmаменmу экономiкч. фiнансiв mа MicbKoeo

б юO>ке mу,Щн i п poBcbKoi м icb каi ра 0u

-%;,)-,
/лЙоеСЬКоz Ъ1+_,,,,

ý+27у11"*

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвице)

ольеа ЧЕРКАС

ВолоOчмчр ГУ!3Ь

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

.Щ,ата погодження

м.п.

{9. ,t z, zo L?-

.\ (<trftrf*-5[ -, .j
lйт,\ \ry//ý;'i "oX-Zý"'7
],.,9:..,"0625З',^|,V
\ 'l , ,,ут.ý'../



пАспорт
бюdжеmноТ проерамч мiсцевоео бюdжеmу на 2022 piK

Де.партамент капiтальноrо будiвництва Днiпровськоi MicbKoT ради
(найменування головного розпорядника кошi

ЗАТВЕРДЖЕНО
]аказ MiHicтepcтBa фiнансiв Украiни 26 серпня 2о,14 DoKv М836
(у редакцli iаказу MlHlcтepcтBa фlнансlв УкраjFи
вiд 29 грудня 20,18 року N9 1209)

З,дТВЕРДКЕНо:
Наказ / розпорядчий документ
,Щепартамент капiтал ьного буд iBH ицтва fl н i п ровськоТ
MicbKoT ради

(яайменування голоsно.о розпорядника кошis мiсцевоrо бюдеry)

вiд /9,/2 . 2O2-z Na -/ОВ

4405341 8
(код за еДРПОУ)

405з418
(код за еДРПОУ)

1510000
(код ПрограмноТ шасифiкацii

видаткiв та кредиryвання мiсцевого
бюджеry)

1517з10
(код Програмноi шасифiкацii

видаткiв та кредиryвання мiсцевого
бюджеry)

731 0 0lи3
(код ФункцiональноТ

класифiкацil видаткiв та
кредиryвання бюджеry)

Будiвництво об'епiв житлово-комунального

програмною класифiкацiею видаткiв та кредиryвання
мiсцевоrо бюджеry)

04576000000(код ТиловоТ програмноi класифiкацij
видаткiв та кредитуsання мiсцевого

бюджеry)

(код бюджету)

oбcrr бфФц пр,,жчФьб,од* 235 7tб 537 Фяв.нь, у юиу чибi эФ*оrc ilонду - о rрхв.яl т. спёцlФьюФ фоNд}, _ 2r5 7a6 537 Ф,фнь
пист.вх фя .rюн.ння бфоi проlD.i,

Бщýпi Фдф Уrрэilfli юЕ мнь.rс,ф фюнdв УФпи.ц 2s 0€,20'4 м вб rпро дФj п@ння !фрщв* проФэцGцйьфФ мФод} ф4 ня ъ.к8ання яцм бщjвл,, зrфиr;Br8 Miнiб€pcrBa фнак!в yrp.iн,

дlпоOвм 'фi 
Eя.ro}a*i рvцl,iоirнчя чФФiоfur ф os,1,,,o,t tэllз.про *Ф;-*д;д;;;*;iй,"и,l и zoz м ао.пр чi"**"i о*,*я до оФ*ту дirр..соФ, vфi ерлра*оi,ропФи,ipiф чвФI рfuи ф 

'',!2 
2о2 €rФ 

"iФюl ре, вь os l2,2o21 м уrз ,гiр пр*р.ц *J,*b-. с.qаФ оФ,rауднпФс"Ф, ! 
"*,*рл"**i,,,р""ц" -:о22 р,., р dM rьlо,раду.и14.12.2022M4,B1 ,про м* з!iндо рiш*ня riфi рэди IФ os,]2,zo:l мztз"пр о.д- дьроойl,ь".,;;й;;" D""ц" * rоr, pl-,

Цiлi дврrrвют fuiпи, н. р

(код Програмно'l шасифiкацil

бюджеry)

Мета бюметно'i програми
Розвиток ютловGкомунального господарfrва та iнфраструкryри Mjoa

Завдання бюджетно'f програми

4.

5.



9. Напрями використання бюджетних коштiв

1О_ Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у сшадi бюджетноТ програми

N9 з/п Напрями використання бюджетних коштiв 3агальний фонд спецiальний фонд Усьоrо

z 4
39 0/1 0/: 39 0/1 {J/

243 875 34з 24з 875 34з
2

3абезпеченчя ]роспування об'сfr в
2 8оо 121 2 800 121

з 285 746 5зi 285 746 5з1

гривевь

гривень

1 1. Результативнi показники бюджетноТ програми

об'епiв, якi плануеться реконструювати (всього)

на реконстрVкцiю 1 кв,м площi

,] п,м, дощовоi каналiзацii /



Дu рекmо р аеп а рm а м ен mу кап imал ьно?о

Днiпровськоi м icbqol paou

ПОГОДЖЕНО:
Департамёнт економiки, фiнансiв та мiського

\асfiуп н u к d u ре кmора,н ач альн u к уп равл i н ня фiн aHciB

Оепарmаменmу eKoHoMiKu. фiнансiв mа MicbKoeo

бюdжеmу !нiп pogcbKol' м iськоr раdч

дата погодження /9 , /2 - 2O2Z
м.п.

ВолаOчмчр Гr'!3Ь

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

ольеа ЧЕРКАС

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

f\ ./'"_\, а_\ч*_-/ r _l'
J u."sосz'i'Ъ^4i!,:7
\,. :,, ,, с_\__'_r/



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicтepcтBa фiнансiв Укра-lни 26 серпвя 2О14 року N9836
(у редакцi'l наказу MiHlcтepcтBa фiнавсiв Украiни
вiд 29 грудня 20,18 року N9 1209)

3АТВЕРДЖЕНо:
Наказ / розпорядчий документ
fiепартамент капiтального будiвництва ДнiпровськоТ
MicbKoT ради

(найменування головноrо розпорядяиха кошiв мiсцевоrо бюджеry)

вiд .-/9../2,Zo22_ N9 ,/ОВ

4405341 8
(код за еДРПОУ)

4405з41 8
(код за еДРПОУ)

Департамент капiтального будiвництва ДнiпровськоТ мiGькоТ ради
(найменування вiдповiдального виконавця)

7325 044з

пАспорт
бюdжеmнОi проерамч мiсцевоео бюdжеmу на 2022 piK

Департамент капiтального будiвництва ДнiпровськоТ MicbKoT ради
(найменування головного розпорядвика к

видаткlв та кредитування
мiсцевого бюджету)

1 51 0000
(код Програмноi класифiкацiТ

видаткiв та кредитування
мiсцевого бюджету)

1 51 7з25

@
видаткiв та кредитування

мiсцевого бюджету)

(код Типовоi програмноТ шасифiкацii
видаткjв та кредитування мiсцевого

бюджету)

(код ФункцiональноТ
класифiкацi'i видаткiв та
кредитування бюджету)

Будiвництво споруд, установ та зашадiв фiзичноТ

програмною класифiкацjсю видаткiв та кредитування
мiсцевого бюджету)

04576000000
(код бюджету)

ПЬсввl для виюн.нн, бщmот проФамr

дiiпр''ф' llсфi 'ещтнl Фl р4lи ви l.,;2 2022 м 4в1 тро 
"*"*- -ь ю,**" ",,;-, р"д" 

",д 
оо',: zoz. м zr з ,п- оо*д ,роа.фl flсФiт.вirорjФфi lрохэдr на д22 pla'

цЬiерrа*оI пфi кь н. рвбнн, яrrх спля{фна ,€J!вця б,qщrвот проrрам,

Мета бюджетноТ програми
СтвореннЯ комфортних умоВ для занять фiзичною культурою i спортом

3авдання бюджетноI програми

4-

5.



9, Напрями використання бюджетних коштiв

1О- Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуюIься у сшадi бюджетноТ проrрами

Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiальний фонд Усього
N9 з/п

3 4 5
1 20 ЕЕб 5бU 20 886 568

214 151 21 157
2

Усьогс 21 1оо 725 21 1оо 72a

Загальний фонд Спецiальний фовд Усього
N9 з/п 3 4 5

1 21 1оо /2| 21 100
1 Усьогс 21 10о 72a 21 100 т2a

11. Результативнi показники бюдя<етноi проrрамп

lu рекmор 0еп а рm аменmу кап i mал ьноео

!нiпровськоi MicbKoi paOu

ПОГОФКЕНО:
Департамент економiки, фiнансiв та мiського

Засmупн u к Ou ре кmо ра,н ачал ьн u к уп р авл i н ня фi н ан ci в

Оепарmаменmу eKoHoMiKu, фiнансiв mа MicbKoeo

бюdжеmу Днi п poBcbKoi' м i cb<oi р а0 ч

Дата погодження /9. /2, 2О 2Z

м.п.

-iэ

Е
-L
S

;Lt,
гра

т
цt

ВолоOuмчр ГУ!ЗЬEl
ш
1,15

\\о
+<

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

альеа ЧЕРКАС
r!

!о-

\\ ' {с5 о02'r'
ь -. r,\

,Б}z

(iнiцiали/iнiцiал, п рiзвище)

об'спiв, якi планусться реконструювати



,l5000001.

пАспорт
бюdжеmноi проерамч мiсцевоео бюОжеmу на 2022 piK

Д9партамент капiтального будiвництва ДнiпровськоТ MicbKoT ради
(нaймeнyваннягoлoвнoгopoзnopядникaкoLrпlвмicц

Департамент капiтального будiвництва ДнiпровськоТ MicbKoT ради
(найменування вiдповiдального виконавця)

ЗАТВЕРДКЕНО
Наказ MiHjcтepcтBa фiнанqв Украlни 26 серпня 2О,]4 року N98Зб
(у редакцl наказу МJнlстерФва фlнаtsqв yipalH,
вiд 29 грудня 20,18 року N9 12О9)

ЗАТВЕР,ЩЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
,ЩепартаменТ капiтал ьногО будiвн и цтва !нiпровськоТ
MicbKoT ради

{найменуаання головного розпорядника кощiв мiсцеsого бюджеry)

9и ./9,./2. 2o2z N9 r'OB

44053418
(код за СДРПОУ)

Zио53418
(код за СДРПОУ)

04576000000
(код бюркету)

(код Програмноi класифiкацii
видаткiв та кредитування

мiсцевого бюджету)

1 51 0000
(код Програмноi класифiкацi'i

видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджету)

1516030
(код Програмноj класифiкацiТ

видаткiв та кредитування
мiсцевого бюджеry)

60з0
({од Тиговоl поограмноi шасифiкацil
видаткiв та кредитування мiсцевого

бюджету)

0620
(код Функцiонально]

класифiкацil видаткiв та
кредитування бюджету) мiсцевого бюджеry)

4.

Органiзацiя благоустрою населених пунпiв
(найменування бюджетноi програми згiдно з Типовою
програмною шасифiкацiею видаткiв та кредитування

Пiдвищення рiвня благоустрою Micтa

8. 3авдання бюджетноI програми

9. Напрями використання бюджетних коштiв
гривень

N9 з/п Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiальний фонд Усього
1 2 4 5

51 131 80с 51 13] 80€

Усьогс
472 а91 412 091

51 60з 897 51 60з 897

1

2



гривень
'lo. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у сюадi бюджетноТ програми

3агальний фонд Спецiальний фонд Усього
N9 зlп 3 4 5

1 5] tjо3 89/ 51 603 897
1 Усього 51 603 897 51 603 897

l 1. Результати BHi п оказники бюджетноi програми

об'спiв, на яких планусться проsедення капiтального ремонту (всього)

lupeKmop dепарmаменmу капimальноzо буОiвнuцmва", " i'

!нiпровськоi' MtcbKo|' paOU :,:: \

]:-, 
,;,

ПОГОДЖЕНО: 
'''

flепартамент економiки, фiнансiв та мiського бюджеry

З ас mупнu к du рекmора,н ач ал ьн u к уп равл i н ня

фiнансiв Оепарmаменmу eKoHoMiKu, фiнансiв mа

MicbKozo бюdжеmу !нiпровськоl Micb<oi pa1u

дата погодження -/9, / 2 ,2С 2 2

4rl

Вопоdчмuр ryДЗЬ

(iнiцiали/iнiцiал. прjзвище)

ольеа ЧЕРКАС

м.п.

(iнiцiалиiiнiцiал, прiзвище)

'// 2 л.,х'\.iлНс,Ёl\(l:]"goi M'";ir\
/,ьс оо./---\,iъ

_я:rГма*.?
.\ryZ-"*,:

t_ ,-,,-___--z_q;> .n ,/li -t-____-,S n'>- Б
,.'t.4c506" l.ll

t, '" i,iy'



ЗАТВЕРДЖЕНО
lаказ MiHicтepcтBa ф,нансiв Украiни 26 серпня 2О1 4 рокч N9836
(у редакцlt наказу MlH,cтepcтBa фlнансlв Украiни
вiд 29 грудsя 2018 року N9 1209)

3АТВЕР,QЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
flепартамент капiтального будiвництва ff нiпровськоТ
MicbKoT ради

1500000
(код ПрограмноТ шасифiкацii

видаткiв та кредиryвання мiсцевого
бюджеry)

1 51 0000

@
видаткiв та кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

15,18240
(код ПрограмноТ 0асифiкацiТ

видаткiв та кредиryвання мiсцевоrо
бюджеry)

обсяг бюджетних лризначень/бюджетн их асигнувань

пiдстави для виконання бюджетнот програми

Мета бюджетноТ програми
Органiзацiя заходiв з терmорjальноi оборони

3авдання бюджетноТ програми

(код Типоsоl пооlрамноl шасифiкацii

пАспорт
бюOжеmноТ проерамч мiсцевоzо бюОжеmу на 2022 pir

Делартамент капiтальноrо будiвництва Днiпровськоii MicbKoT ради
(наЙмeнyваннягoлoвнoгopoзпopядника*oштiвй

Департамент капiтального будiвництва Днiпровськоi MicbKoi ради
(найvенування вlдповiдального виконавця)

(наймеryванsя головноrорозпорядника кошiв мiсцевого бюдхету)

вiд ,/9 . /2 ,2 o2Z- Hn {аб

tи053418
(код за еДРПОУ)

405з418
(код за СДРПОУ)

0380
(код Функцiональноi

шасифiкацii видаткiв та
кредиryвання бюджеry)

Заходи та роботи з територiальноТ оборони
(найменування бюджетно] програми згiдно з Типовою
програмною шасифiкацiею видаткiв та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

04576000000

видаткiв Iа кредиryвання мiсцевого
бюджеry)

248 683 885 гривень, у тому числi загального фонду - 247 2О5 865 гривень та спецjального фонду - .1 478 020 гривень

(код бюджеry)

2€'Ф'Ю14 М3З6'ПфЯфl ПфНВ цэм бод,Фjв,, эiзмiнам,, Ев! мьlпеrсвэ'фiйсь чрэъ" 
"и 

zо,йrrй is.лр" **рд"*" фэдм проФафi

4а1 ,про .юфнв ]цl- до рiш*rя мlФюi рфч вh оа,12 2о21 м 2/lз .пр мд* д."р*.i "й"iй;й;;;;;i;* * -- ,*

6, цЬiд.р)ввноiполl кr, н.м.н.яня яlи, слряхоЕнr р.Фiýцiя бq4ФтноI проrр.мr

4.



9. Напрями використання бюджетних коштiв

Напрями використання бюджетних коштlв Загальний фонд Спецiальний фонд Усього
N9 з/п

3 4 5

247 2о5 86a 247 2о5 в6a
1 478 о2( 1 478 о2\

247 205 86! 1 478 о2( 248 68з 88a

гри вень
1О. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у сшадi бюджетноТ програми

1 1. Результативнi показники бюджетноi програми

lu рекmор 0еп арmамен mу ка п lmал ьно?о

,Щн i п ровс ь Ko'l' м icbtol ра 0 ч

Оепарmаменmу eKoHoMiKu, фiнансiв mа MicbKoeo

бюОжеmу !нiпровськоi MicbKoi рабч

,Щ,ата погодження |9, /2 , 2О ZL
м.п.

видаткiв (за рахунок коштiв мiського бюджеry)

обсяг видаткiв (за рахунок субвенцii з обласного бюджеry)

ВолоdUмчр ryДЗЬ

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

ольеа ЧЕРКАС

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

-Щ;.,j:.\

'7-- ,лх tvt iС5л- '"i-}\
], оt-}--{Оr-с'\
з7(а \ъ;
}_t \ffi*r;

. }____/лъ}
_, 

/,t. 40Ь' _ о
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