
ДНIПРОВСЪКА MICьKA РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ КАПIТАЛЬНОГО БУДIВНИЦТВА

./€. О3. 2022

нАкАз

м. [нiпро

l1po вrrесення змiн до паспортiв
бюджетних програм на 2022 piK

Вiдповiдно до вимог Бюдхtетного кодексу УкраТни, наказу MiHicTepcTBa
фiнансiв УкраТни вiд 26,0В.2014 лЪ в36 uПро деякi питання запровад}кення
програмно-цiльового методу складання та виконання мiсцевих бюджетiв>>, зi
змiнами, наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 20.09.2017 J\b 79З <Про
затвердження складових програмнот класи(iiкацiт видаткiв та кредитуванFIя
мiсцевих бюджетiв>, зi змiнами, рiшення мiськоi Ради вiд zB.o1.2022
лъ 4/l5 <Про внесеннЯ змiн до рiшення мiськоТРади вiд27,0\,2021 JYs 6/2 <Про
ЗДiЙСНеННЯ ЗаПОЗИLIеННЯ До бюдх<ету frнiпровськоТ MicbKoT територiальнот
громади)>, рiшення MicbKoT Ради вiд 08.12,2021 J\ъ 8/13 <Про внесення змiн до
РiШеННЯ MicbKoT РаДИ вiд 27 .01.2021 Jф S/2 uПро здiйснення запозичення до
бюджету flнiпровськоТ MicbKoT територiальноТ громади>, рiшення MicbKoT радивiд 0B,I2.202l лЬ 9llЗ uПро внесення змiн до рiшення MicbKoT ради вiд
21,04.2021 Nb 4lб uПро здiйснення запозичення до бrодхtету {нiпровськоТ
MicbKoT ТеРиторiальноТ громади)>, рiшення MicbKoi ради вiд 14.оз.2о22 J\ъ з/18
uПрО внесення змiн до рiшення MicbKoT ради вiд 08.12.2021 Nь Зl].З <Про
Програму економiчного i соцiального розвитку ЩнiпровськоТ MicbKoT ,ер"rЪ-
рiальнот громади на 2022 piK>, рiшення MicbKol Ради вiд 14.03.2022
лъ 2/18 <Про внесення змiн до рiшення мiськоiРади вiд 0ti.12.2021 J\b 2/1З <Про
бюд>tсет !нiпровськоi MicbKoT територiальноi громади на 2022 piK>>

НАItАЗУIо:

внести змiни до паспортiв бюджетних програм мiсцевого бюдхtету на2022 pik по головному розпоряднику коштiв мiсцевого бюджету
!епартаменту капiтального будiвництва Щнiпровськот MicbkoT ради за кодами;

1511070 НаданнЯ позашкiЛьноТ освiти закладами позашкiльноТ освiти, заходи
iз позашкiльноТ роботи з дiтьми
1512111 Первинна медиLIна допомога населенню, що надаеться центрами
первиннот медичноi (медико-санiтарнот) допомоги
151б030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв
15 173 l0 Булiвниuтво об'сктiв >tситлово-комунаJIьного господарства

z!J\ъ



2

|5|7з21 БудiвниЦтво ocBiTHix установ та закладiв
|5|7з22 Будiвництво медичних установ та закладiв
|517з25 Будiвництво спорУД, установ та закладiв фiзичноi кулътури i спорту

вважати таким, що втратив чиннiсть паспорт бюд>rtетноi програми
мiсцевого бюджету на2О22 piK за кодом:

151 1021
освiти

Надання загальноi се ьоi освiти закладами загальноi середньоi

В.о. директора депа Марина ДIБРОВА*\
l",lc,44
-З,19:

бьЛьн9цiJ



15о0000
(код Програмноi шасифiкацii

видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

1 51 0000
(код ПрограмноТ шасифiкацiТ

видаткis та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

,|517з25

(код Програмноi mасифiкацi'i
видаткiв та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

7з25
(код Типовоi програмноi юасифiкацii
видаткiв та кредитryвання мiсцевого

бюджеry)

пАспорт
бюdжеmноi проерамч мiсцевоzо бюОжеmу на 2022 piK

ДеJlартамент капiтального будiвництва ДнiпровськоТ MicbKoT ради
(наймeнyваннягoлoвнoгopoзпopядникaкoштiв'i"

Департамент капiтального будiвництва ДнiпровськоТ мiськоI ради
(найменування вiдповИального виконавця)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiнicTepФBa фiнансiв Украiви 26 серпня 2о14 рокч N98зб
(у редакц]l' на{азу MiнicтepcтBa фiнавсlв Украiни
ви 29 грудня 2018 року N9 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
,!епартамент капiтал ьного будiвн и цтва,ЩнiпровськоТ
MicbKo'i ради

{наймечуваЁhя гоlсзяого розлсряднЕка KoшiB siсцевсго бющеrу)

вiд /€. Оr. Zo z 2 N9 2е

/и053418
(код за еДРПОУ)

lи053418
(код за еДРПОУ)

Будiвництво споруд, установ та зашадiв
фiзичноТ кульryри i спорry
(найменування бюджетноТ програми згiдно з Типовою
програмною юасифiкацiсю видаткiв та кредиryвання

мiсцевоrо бюджеry)

045760ооо00
(код Функцiональноi

класифiкацii видаткiв та
кредиryвання бюджеry)

(код бюджеry)

Мета бюджётноТ програми
Створення комфортних умов для занять фiзичною кульryрою i спортом

Завдання бюджетноТ лрограми



9. Налрями використання бюджетних коштiв
гри вень

N9 з/п Напрями використання бюдt<етних коштiв 3агальний фонд Спецiальний фонд Усього

з 4 5

2 41 298 25i 41 298 25э

Усьог(
1 200 00( 1 2о0 оOr

42 498 25з 42 498 25a

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

1 1. Результативнi показники бюджетноi проrрами

В. о. 0чрекmора 0епарmаменmу капimальноео
бу0 iBH u цm в а ! н i п po^cbQo| м i сько i р аО u

Марчна.ЩlБРОВА

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

ольеа ЧЕРКдС

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

якi плануеться реконструювати

фiнансiв та мiського бюджеry

фiнансiв

' 
lolz/€,о

mа MicbKoeo



1.

2.

1 500000
(код ПрограмноI класифiкацjТ

видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

1510000
(код ПрограмноТ класифiкацii

видаткjв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

1517321
(код Програмноj класифiкацii

видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

7321
(код ТиповоТ програмноi
класифiкацii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

0Zи3
(код ФункцiональноТ

класифaкацii видаткiв Iа
кредиryвання бюджеry)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiнicтepcтBa фiнансiв Украiни 26 серпня 20'l4 року N98
(у редакцli наказу MiнicTepcтBa фlнансiв vriраiни
вiд 29 rрудня 2018 року N9 12О9)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

,Щепартамент капiтального будiвництва ff нiпровськоТ
MicbKoi ради Ne вiд

(наймечузёння голоgНого 9озпс9ядвика KcЩiB м;сqеsого 5юдхеry!

вiд ,/€, о 9. Zo2 Z N9 2t

Zи053418
(код за еflРПО})

zиO5З418

(код за едрпоч

04576000000Будiвництво ocBiTHix установ та закладiв
(найменування бюджетноl програми згi4но з

Типовою програl\лчою класифiкацlею видаткiв та
кредиryвання мiсцевого бюджеry)

4.

(

(код бюджеry)

ОбGЯr бЮДСВИХ ПРЯ]Н'Чень/Ыод{Фнr' Фицуgнь " 1о 666 za Фивёнь у юму чФi ýфьiоre фонry , 0 Фrвфь в сп.|riФьноm фондr _ 10 666 21а rриФtь
пlqсввr для вrюнанш бlодFноI лрограми

Бюдrпхi ]Фдёю УФэiн' ЕЁ! MiHimP'TBa фiнанов У@ти аа 26.os 2о14 Ns s36 .про дФa пrъння запровэд€ння проФамнФцйюаф мФоду фадання ъ вихонання мв]еаих оюАЕпвD, i !мiнамиi ва@

о,шФня мiют р€д, вИ о3,12,202l м 2/1З .Лф бФд,Ф Дь,про*ю- ",*оl reрл"Й.юi аоuаjп по zоz о,r', 
-.'

ЦЬi дёршаноi пФПlм, на дФпфм яiц спряхоФiа реФlэцiя бцтстнd програмх

Мета бюджетноi програми
Створення комфортних умов у навчальних та дошкiльних заffiадах освiти MicTa

Завдання бюджетноТ програми



9. Напрями використання бюджетних коштiв
гривень

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

3 4 5

Усього
10 606 218 10 666 218
10 666 218 10 666 218

10. Перелiк мiсцевих l регiональних програм, що виконуються у складi бюджетноТ програми

N9 з/п
загальний фонд Спецiальний ФонЪ Усього

1 3 4 5

Усьогс
10 666 21€ 10 666 21€
,t0 666 2,18 10 666 2,1€

1 1. Результативнi показники бюджетноI програми

об'еrгiв, якi плануеться реконструювати

В. о. dчрекmора 0епарmаменmу капimальноео
буOiвн u цmва,Щн iп poBcbKol' MicbKo| раО u Марuна,ЩIБРОВА

(пiдпис)

ПОГОДЖЕНО:
.Департамент економiки, фiнансiв та мiського бюджеry,ЩнiпровськоТ MicbKoT ради

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

ольеа ЧЕРКАС

---,,) 
"'Z?-z-+

(пiдпис) (iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

_{

управлiння
фiнансiв mа

MicbKoi padu

or.2oZ,/-



2,

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicтepcтBa фiнансiв Украiни 26 фрпня 2О14 року N98:
(у редакцli наказу MiHicTepcтBa фiнансrв Уiраiни
вИ 29 грудня 2018 року N9 1209)

ЗАТВЕРflЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
,Щепа ртамент капiтального будiвництва fl Hi провськоi
Micbкoi ради Ne вiд

(наймеrування Iслоансrо розаорядниiа Koý;is мiсцевсrс бюджету)

€iд r'd, о3. 2о2 2 Ne 2?

Zи053418
(код за еДРПОУ)

zи0534,18

(-од за еДРПОИ

1 500000
(код Програмноi класифiкацiI

видаткlв та кредиryвання
мiсцевого бюджету)

,t 5,10000
(код ПрограмноТ класифiкацii

видаткiв та кредиryвання
м'сцевого бюджеry)

3. 1517310
1 код П рогра м нЪiБЙЙфЙЭ!Г

видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

731 0 о443
Будiвництво об'екriв житлово-комунЕrльного

Типовою програмною класифiкацiею видаткiв та
кредиryвання м iсцевого бюджеry)

04576000000(код Типовоi програмноТ
класифiкацiТ видаткjв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

(код ФункцiональноТ
класифiкацiТ видаткiв та
кредиryвання бюджеry)

(код бюджеry)

4.

5.

ОбФr бЮР€Пl'Х ПР'ЭНаЧфь/6lадreпиr фrвуЕнь - 359 la4 6' 9 rpr.e'b у ъму чrфi эфьпоф фояду _ о rривепь Е спецlФьноrc .фщу _ з59 la4 9 rрrвёнь
Пiдсвв, дм виюнанм бюдспоi пропвu,

ilo З/l З "ПРО ПРОфВМУ ФФ*ф i фЦiфЬЮФ РОsфлД{пр*.r i.*-l,"р" -рI"Й"l fr.""д" ,liБ plil oI**" ,*-, р*и sи 14,0з m22 N, 2/1s ,пф вффнн, зм,н до plщH'q м|сыо ради в,д03,12 2021 м 2Jl з 'про atодg днiпроффi Micю,,терrтор апьюi Фомади на 2022 Df',

ЦЬi дерtiвноi лФiпхи, яа дфпеяs яшх спрямован. реФiза,Jя бюрreтяот проrDаlи

Т. Мета бюджетноТ програми
Розвиток житлово-комунального господарства та iнфраструггури Micтa



8. ЗавданнябюджетноТпрограми

N9 з/п

1

2

9. Напрями використання бюджетних коштiв

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, lцо виконуються у складi бюджетнот програми

гривень

N9 з/п Напрями використання бюджетних коштiв 3агальний фонд Спецiальний фонд Усього
1 1 4 5

2
-] 64 194 53 ,164 194

194 256 881 194 256 881

Усього
111 763 544 111 763 544
359 184 61ý 359 ,l 84 619

гривень
N9 з/п

загальний фонд Спецiальний фонд Усього
lрограма економiчного i соцiального 4 5

359 ,l84 61 359 184 61ý
Усього 359 184 619 з59 184 61s

11. Результативнi показники бюджетноТ програми

на Оудiвництво 1 п. м. iнженерних мереж

кiлькiсть об'екгiв, якi планусться реконструювати (всього)



dа реконструкцiю 1 кв.м систем iнжечерного

В. о. dчрекmора dепарmаменmу капimальноео
буdiвнчцmва flнiпровськоi MicbKoi раdч

(пiдпис)

ПОГО!ЖЕНО:
flепартамент економiки, фiнансiв та мiського бюджеry flнiпровськоТ MicbKoT ради

Марuна,t|БРОВД

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

ольеа ЧЕРКАС

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

управлiння



1, 1 500000
(код Програмноi класифiкацi]

видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

1 51 0000
(код Програмноi класифiкацii

видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

151732?
(код Програмноi класифiкацjТ

видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюдж-^ry)

(код Типовоi програмноj
класифiкацii видаткiв та
кредиryвання мiсчевого

бюджеry)

0443_lкод 
Фу,rкцiо"а.ьrю'[

класифiкацil видаткiв та
кредиryвання бюджеry)

пАспорт
бюdжеmноi проерамч мiсцевоео бюOжеmу на 2022 piK

Департамент капiтального будiвництва Днiпровськоi MiqbKoT ради
(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджеry)

Департамент капiтального будiвництва Днiпровськq:i MicbKoT радlr
(найменування вiдповiдального виконавця)

7322

ЗАТВЕРДЖЕНО
lаказ MiHiбepйBa фiнансiв Украiни 26 серлня 2О14 року lФ836
(у редакцli наказу Мlвiберйва фiнансiв УкраТни
вiд 29 фудня 2018 року N9 1209)

ЗАТВЕРflЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

ffепартамент капiтального будiвництва !нiпровськоl
MicbKoT ради

(наймеilуsання iолоансго розпсряднrка кошiв *iсчеаоiо бюджеа1)

вiд /в, Dэ.2о22 N9 2е

zи053418
(код за еДРПОУ)

4405341 8
(код за еflРПОУ)

04576000000

5.

(код бюджеry)

ОбсягбюджетНихпризначень/бюджетниХасигнувань - 4871442rривень,утомучислiзагальногофонду- Oгривеньтаспецiальногофонду-4871442гривень

Пiдстави для виконання бюджетноТ програми

в',Фня зMiH до рiшёння мiФ*оi ради ви 03 12 2021 м 2?1з'про 6,адм днiпрФь{оi Micbюl ъриmрiФьноi Фохади ю 2о22 pia,

ý Цйi д.рввiот.Фiвш, Е дрфв.яm я{u спрямов.н. Ё.ri*цЬ 6,qдGпоi проrрэх,

Мета бюджетноТ програми
Створення комфортних умов у медичних установах та закладах

Завдан ня бюджетно'i програми

Будiвництво медичних установ та закладiв
(найменування бюджетноi про.рами згlдно з

Типовою програмною класифiкацjею видаткiв та
кредиryвавня мiсцевого бюджеry)



9. Напрями використання бюд:кетних коштiв

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

4 871 442 4 а71 44i
Усьоrс 4 871 442 4871 44''

10- Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у складi бюдrr<етноi програми гривень
N9 з/п

1
загальний фонд Усього

1
J 4 5

4 а71 442 4в71 442
4871 442 4а71 442

't 1. Результативнi показники бюдrкетноi проrрами

В. о_ 1upeKmopa dепарmаменmу капimальноео
буOiвн чцmва,Щнi провсько1' MicbKol- ра0 u

ПОГОДЖЕНО:

фiнансiв 0е п а р mа мен mу е KoHoMi Ku. фiн z

м icb ко ео бюdsке m у !н i п ровсь Koi- м i сь Koi р аd ч

flaTa погодкення

м.п.

MapuHa ЩlБРОВА

flепартамент економiки, фiнансiв та мiського (

Засmупн u к d u ре кmора-н ачал ьн uK уп р авл iння

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

ольеа ЧЕРКАС

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

,l ,аоезпечення проекп/вання oo,cкTlB

/€.оэ.2
;"Йй-*'пr.
.i .црдiнд ]



видаткiв та кредиryвання мiсцевого
бюджеry)

1 510000
(код Програмноi класифiкацii

видаткiв та кредиryвання мiсцевого
бюджеry)

,t 5l6030
(код Програмноi класифiкацiТ

видаткis та кредиryвання мiсцевого
бюджеry)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHjcTepcTBa фlнансiв Украiни 26 серпня 2О14 року N98:
(у редакцli наказу MlнlйepcтBa фlнанqв Уiраiни
вiд 29 грудвя 2018 року N9 1209)

ЗАТВЕР[ЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
,Щепартамент кап iтального буд iвни цтва ДнiпровськоТ
MicbKo'i ради

(чайменуааЕня laлсзЕоrо рсзrорядниха коUтig Micuesoio бюцеiу)

вiд /8. о'Ь. Zo2 2 N9 2е

4405341 8
(код за 0ДРПОУ)

Zи053418
(код за еДРПОУ)

04576000000органiзацiя благочстрою населених пчнпiв
(найменуванвя бюджетноi програми згiдно з

типовою програмною класифiкацiею видаткiв та
кредитування мiсцевого бюджету)

{код Типовоl програмноТ шасифкацii
видаткiв та кредиryвання мiсцевого

бюджету)

0620
(код Функцiональноl

класифiкацiТ видаткiв та
кредитування бюджету)

(код бюджету)

Пiдвищення рiвня благоустрою Micтa

8. Завдання бюджетноi програми

гривень

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

3 4 5
42 547 69a 42 547 69a

1 864 957 1 864 95
44 412 65с 44 412 65с

4.

t

(код ПрограмноТ шаси9iкацП

1



]0. Перелiк мiсцевих / регiональних проrрам, що виконуються у сшадi бюджетноI програми

М з/п

1 загальний фонд Спецiальний фонд Усього
1 3 4

44 412 65с 44 412 65(
44 412 65с 44 412 65a

'|1. Результативнi показникп бюд:кетноi проФами

об'епiв, на яких планусться проведення капiтального ремонту (всього)

витрати на калiтальний ремонт 1 кв. м, вулицi та елементу благоустрою

В. о. 0чрекmора dепарmаменmу капimальноео буОiвнuцmва
ДнiпровськоГ MicbKoi paou

L! \_

погомення
,.. 

м

!ата

Марчна ДlБРОВА

(iнiцjали/iнiцiал, лрiзвище)

ольеа ЧЕРКдС

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)



1500000
(код ПрограмноТ юасифiкацiТ

видаткjв та кредиryвання мiсцевого
бюджеry)

1510000

@
видаткiв та кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

1512111
(код ПроФамноi шасифiкацГi

видаткiв та кредrm/вання мiсцевого
бюджеry)

2111
(код Типовоl програмноj шасифiкацii
видаткjв та кредиryвання мiсцевоrо

бюджеry)

пАспорт
бюOжеmноТ проерамч мiсцевоео бюdжеmу на 2022 piK

Делартамент калiтального будiвництва ДнiлровськоТ MicbKoT ради
(наймeнyваннягoлoBнoгopoзnopяднИкакo''iвмЬ

Департамент капiтальноrо будiвництва ДнiпровськоТ MicbKoT ради
(найменування вiдловiдального виконавця)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украlнй 26 серпня 2о14 Dокч tФ836
(у редакцi наказу MiHlcтepcтBa фlнансJв Украiни
siд 29 грудня 2018 року 1J9 1209)

3АТВЕРflЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
!епартамент капiтал ьного будiвництва !н iпровськоТ
мiськоI ради

(наййеryвання головноrо рсзлсрroirха (сшis мiсцевого бюдхеry)

вiд ,/d. о 5. 2о2 2- N9 2с

lи053418
(код за еДРПОУ)

&053418
(Й." еДРПОУ)

Первинна медична допомоrа населе}lню, що
надаiться центрами первинноТ медичноi (медико-

04576000000

програмною mасифiкацiею видаткiв та кредиryвання
(код бюджеry)

мiсцевого бюджеry)

(код Функцiонально'i
mасифiкацiТ видаткiв та
кредиryвання бюджеry)

Мета бюджетноТ програми
3абезпечення функцiонування зашадjв, що надають первину медичну доломоry

3авдання бюдя<етноТ програми

rривень

М з/п Напрями використавня бюджетних коштiв Заrальний фонд Спецiальний фонд Усього

4

2 1 50 00с 1 50 00с

Усьогс
2 092 00€ 2 092 00€
2 242 008 2 242 00t

0726



10. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у сшадi бюджетноiпрограми

1 1. Результативнi показники бюдкетнот програми

В. о- 0upeKmopa 0епарmаменmу капimальноео буОiвнuцmва
!н iп poBcbKo| MicbKoi раdч

ПОГО!ЖЕНО:
Департамент економiки, фiнансiв та мiського бюджеry flнiпровськоТ MicbKoT ради

3асmупнuк 0чрекmора-начальнuк управлiння фiнансiв
0епарmаменmу eKoHoMiKu, фiнансiв mа MicbKoeo бюdжеmу
.Щн iп poBcbKoi м icbKoi раОU

\ \}:

,/6.оэ.2о82

MapuHa !,lБРОВД

(jнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

ольеа ЧЕРКдС

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

Ъ""..=r./
(пlдпис) --7



1. ,l500000

(код Програмноi класФr;цi'i-
видаткiв та кредиryвання мjсцевого

бюджеry)

151 ,| 070
(код Програмноi класибiкац'i

видаткiв та кредиryвання мiсчевого
бюджеry)

пАспорт
бюOжеmнОТ проерамч мiсцевоео бюdжеmу на 2022 piK

департаме}fr капiтального будiвництва Днiпровськоi Micbkoi ради
(найменування голо

Департамент капiтального будiвництва Днiпровськоl MicbкoT ради
1"ай".,

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiнifiepfrBa фlнансiв Украlни 26 серпня 2О,'4 року N98ЗС
(у редакцl'i наказу MiHifiepбBa фlнансiв Уiраiни
вiд 29 Фудня 2018 року }Ф 12О9)

3АТВЕРýЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
flепартамент капiтального будiвництва !нiпровськоТ
MicbкoT ради

(наЙмеiуванiя lолсаноlо ро3ооря{ника KcgiB мiсЁевс.о бюджеry)

вiд /€, D 5. /о2 2 N9 2F

44о53418
(код за еflРПОУ)

Zи053418
(код за е!РПОУ)

а

1код Тиловоi лрЪфiмнБГ
класифiкацii видаткiв та
кредиryвання мlсцевого

бюджеry)

0960
--lкод бу"кцlо,lальноТ -

класифiкацiТ видаткiв та
кредиryвання бюджеry)

Надання позашкiльноТосвiти закладами
позашкiльноТ освiти, заходи iз позашкiльноl

Типовою програмною шасифiкацiею видаткiв та
кредиryвання мiсцевого бюджеry)

1070
04576000000
(код бюджеry)

Обсяr бюд{glиr пшiвачснь/6фдвпrх аслrнув.яь _ а osg 2ъ rрrфпь, уФму чшi *rФьяоrо ффду. о rриФяь Е спеФФьпоrc фопду _ 3 os9 225 rрхвёнь
пiдЕЕв, дu вrюнэяu б|одrфоt проrрами

#1нf]т:#rýfil"ъ?нffi'*ffJ1чl?1""*"ом**"доо,qдЬд"ьр"й-rir*Ьiй-j-*ыт.,аи"iрiФ нямiсьФiрадиви1l,оз,zоzzп,vtiтро"""**""*iндорi"*нямiфюl
ви оs,12,2о21 м z13.про бюдffi*"p.*.-, *,*, -о"'#Ё,"f 

mРФЬНОI rРОuади нэ m22 р'f: рlшення мЬюi ради влi+оз,:оzz м zlB "пф вненя зи * д; pi.""-" .,i*;iр"д"

ЦЫ дЕрrrвнот полiпхr, на дф, 9ць бюд(flоI проrрэмl

(код Програмноj клас}l,ilкац]
видаткiв та кредиryвання мiсqевого

бюджеry)

Створення комфортних умов у позашкiльних навчальних закладах освiти Mic'a

8. 3авдання бюджетноi програми

4.

5.



9. Напрями використання бюджетних коштiв

10. Перелiк мiсцевих l реriональних програм, що виконуються у складi бюдлсетноi програми

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

2 J 4 5
3абезпечення капiтального ремонту об'епiв позашкiльноТ освiти 8 о89 22a а оа9 22i,

Усього 8 089 22t 8 089 225

N9 з/п загальний фонд Усього
2 J 4 5

lрограма економlчного l соц|ального розвитку лнlпровськоI Mlcbкol територlально] громади на 2о22 plК 8 089 225 8 о89 225
Усьогс 8 089 225 8 089 22с

1 1. Резул ьтати BHi показники бюджетноТ програми

В. о. duрекmора dепарmаменmу капimальноео
бу0 iBH u цm ва !н iп ровськоТ м icbKoi р а0 u

(лiдпис)

ПОГОДЖЕНО:
flепартамент економiки, фiнансiв та мiського бюджеry !нiпровськоi MicbKoT ради

3асmупнuк 0 upeKmopa-H ачал ьн u к уп равлiн ня фiн aHciB
0епарmаменmу економiкч, фiнансiв mа MicbKoeo
бюOх<е mу,ЩнiпровськоТ MicbKoi раа u

Дата погодження .ц. о, 2 c Z 2
м.п.

MapuHa llБРОВА
(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

ольеа ЧЕРКАС

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

гривень

- ,"l

-;a


