
ДНIПРОВСЪКА МIСЪКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ КАПIТАЛЬНОГО БУДIВНИЦТВА

Эо. о5 2022

нАкАз

м. Щнiпро м а/

Про внесення змiн до паспорту
бюджетноi програми на 2О22 рiк

Вiдповiдно до вимог Бюджетного кодексу Украiни, наказу MiHicTepcTBa
фiнансiв Украiни вiд 2б.08.2014 Ns 836 кПро деякi питання запровадження
програмно-цiльового методу складання та виконання мiсцевих бюджетiв)), зiзмiнами, наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд 20.09 .2О17 J\b 793 uйрозатвердження складових програмноi класифiкацii видаткiв та кредитуваннямiсцевих бюджетiв>, зi змiнами, рiшення MicbKoi Ради вiд 08. 12.2021 м 3/13<Про Програму економiчного i соцiального розвитку ЩнiпровськоТ MicbKoTтериторiальноТ громадИ на 2О22 piK>>, зi змiнами, рiшенн" 

""попuвчого 
KoMiTeTyмiськоi ради вiд З0.0З .2о22 Ns +0Z uПро "r...r"" змiн до рiшення MicbKoi РадивiД 08,12,2021 Ns 2l|3 <ПрО бюджЪт Щнiпровськоi MicbKoi територiальнот

громади на2022 ptK>>

НАКАЗУЮ:

внести змiни до паспорту бюдтсетнот програми мiсцевого бюджету на2022 piK по головному розпоряднику no-ii" мiсцевого бюдrкету
щепартаменту капiтального будiвництва Днiпровськоi MicbkoТ ради за кодами:

|5l7ЗбЗ Виконання iH
соцiально-економiчного

в в рамках здiйснення заходiв щодо
иторiй

В.о. директора департа Марина ДIБРОВА
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1.

2.

пАспорт
бюdжеmноi проерамч мiсцевоео бюdжеmу на 2022 piK

Департамент капiтальноrо будiвництва Днiпровськоi Micbкoi ради
ldаймеdування -

ЗАТВЕРДЖЕНО
)каз П/!iнiФ_ерmа фiнансiв Украiни 26 серпвя 2О14 роry N9836
(у редакцl наказу MiнifrepФa фiнансiв УкраТни
вИ 29 грудня 2018 року l'Ф 12О9)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
!епартамент капiтального будiвництва,ЩнiпровськоI
MicbKoT ради

(найменування rслсвНого рсзпорядяика {оgiЭ мiСцезоaо 5Еджету)

вiд Щ о5. 2о z. Z N9 ,/

44053418
(код за еДРПОУ)

1 500000
(код ПрограмноТ шасифiкацiТ

видаткiв та кредитування
мiсцевого бюджету)

1 510000
1код ПрограмноТЪiЫ$ii5fr-

видаткiв та кредитування
мiсцевого бюджету)

1517363
(код ПрограмноТ клаопбl'reЦi

видаткiв та кредитування
мiсцевого бюджету)

7363

1кодТи@
видаткiв та кредитування мiсцевого

бюджеry)

0490
(код Функцiональноi

шасифiкацii видаткiв та
кредитування бюджету)

Виконання iнвестицiйних проепiв в рамках
здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного

Типовою лрограмною класифiкацiею видаткis та
кредиryвання мiсцевого бюджеry)

04576000000
(код бюджету)

4. обсяr б|одrбн,r прrrн.ч.lь/ьод,Ф 5 4a! в92 ФrФь, у Фчу чgФi *rФцоm фоIдl _ 0 .рrфrь т. спёqiаьяоФ фонду _ 6 449 s92 rрr.ёнь
пiqсъв, м вrюяяяя бюдsпот пDоrр.м,
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Здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку мimа

8. 3авдання бюджетноiпрограми

гривень



Напрями використання бюджетних коштiв

't0, Перелiк мiсцевих / реriонаяьних програм, цо виконуються у складi бюдкетноi програми

1 1. Результатхвн i показнихи бюдкетноi програми

В. о- dчрекmора dепарmаменmу капimальноео
буаi вн u цm ва,Щн i п poBcbKoi' м i ськоi р аd ч

flепартамент економiки, фiнансiв та мiського
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Засmупнu к а u рекmар а-н ачальн u к упр авлiння фi н aHci в
dепарmаменmу eKoHoMiKu, фiнансiв mа MicbKo2o
бюOже mу,Щн i п poBcbKoi м i cbKoi' р а d u

flaTa погодження 5О. О2. 2OZZ
м.п.

об'ектiв, якi плануеться реконструювати
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MapuHa llБРОВА
(iнiцiали/iнiцiал, лрiзвище)

ольеа ЧЕРКАС

(iнiцiали/iнiцiал, лрiзвище)
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