
ДНIПРОВСЬКА МIСЪКА РМА
ДЕПАРТАМЕНТ КАПIТАЛЬНОГО БУДIВНИЦТВА

/5 0ц 2022

нАкАз

м. Щнiпро Ns J?

Про внесення змiн до паспорту
бюджетноi програми на 2022 piK

Вiдповiдно до вимог Бюджетного кодексу Украiни, наказу MiHicTepcTBa
фiнансiв Украiни вiд 26.08.2014 Ns 836 <Про деякi питання запровадження
програмно-цlльового методу складання та виконання мiсцевих бюджетiв)), зi
змiнами, наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 20.09.2017 j$ 7g3 <Про
затвердження складових програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування
мiсцевих бюджетiв>, зi змiнами, рiшення MicbKoT ради вiд 26.0t.lozz Jф 4/15
<ПрО внесення змiн до рiшення MicbKoT Ради вiд 27,01.202l Jф бl2 uПро
здiйснення запозичення до бюджету ЩнiпровськоI Micbkoi територiальноi
громади); рiшення MicbKoI Ради вiд 08.12.2021 J\ъ 8i13 <Про внесення змiн до
рiшення MicbKoi Ради вiд 27 .OI.2021 м 8/2 кПро здiйснення запозичення до
бюджету Щнiпровськоi MicbKoi територiальноi громади>; рiшення MicbKoT радивiд 08,|2.2021 М 9lI3 <Про внесення змiн до рiшення MicbKoi радrr вiд
2|.04.2021 Ns 4lб <Про здiйснення запозичення до бюджету ЩнiпровськоТ
MicbKoi територiальноi громади), рiшення MicbKoi ради вiд 08.12.2021 J\b з/lз
<Про Програму економiчного i соцiального розвитку Щнiпровськоi MicbKoi
територiальноi громади на 2022 piK>, зi змiнами, рiшення виконавчого KoMiTeTy
MicbKoi Ради вiд 30.03.2022 Jф 407 <Про внесення змiн до рiшення MicbKoi раливiд 08.|2.2021 j\Ъ 2ll3 uПро бюджет Щнiпровськоi MicbKoi територiальноi
громади на 2022 piK>

НАКАЗУЮ:

внести змiни до паспорту бюджетноi програми мiсцевого бюджету на
2022 piK по головному розпоряднику коштiв мiсцевого бюджету
Щепартаменту капiтальн ого буц iпровськоi MicbKoi ради за кодами:
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В. о. директора департам Марина ДIБРОВА
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(код ПрограмноТ класифiкацi'i
видаткiв та кредиryвання
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1517310
(код ПрограмноТ класифiкацii

видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

пАспорт
бюажеmноТ проерамч мiсцевоео бюажеmу на 2а22 piK

Департамент капiтального бчлiвництва ДнiпровсьцоТ MicbкoT ради

Лепартаме}fг капiтального бчдiвництва ДнiпровськоТ мiськоi ради
вlдального виконавця)

ЗАТВЕРМЕНО
аказ МiнiФерства фiнансiв УкраIни 26 серпня 2О14 роьу N9836
(у редакцli наказу MiHicтepcTвa фlнансiв Украiни
вiд 29 грудня 2018 року N9 1 209)

ЗАТВЕРflЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
flепартамент капiтального будi вни цтва,Щнiп poBcbKoi
MicbKoT ради

(наймеау9ання гслсвнсrо розпсрядника ксцiе мiсче9сФ бюджетr)

вiд /r,о ?, Яо1.2 Ns "rq

4405з41 8
(Йа едFпоу)

ZиO5з418
(код за еДРПОУ)

2.

3. 7з,l0
(код ТиповоТ програмноi
класифiкацjТ видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

(код Функцiональноi
класифiкацii видаткiв та
кредиryвання бюджеry)

о443
Будiвництво об'екгiв житлово_комунального

Типовою програмною класифiкацiею видаткiв та
кредиryвання мiсцевого бюджеry)

04576000000
(код бюджеry)
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Цiлi дЁрхэвюТ пФlпrи, нэ доФп.ню яп, спимована рФi.ацЬ бrqдiФоr лrюrрами

Мета бюджетноТ програми
Розвиток житлово-комунального господарства та iнфраструкгури мiсfа

Завдання бюдlкетноТ програми

4.

5.



Ns з/п
1

2

9. Напрями використання бюджетних коштiв
гривень

Ns з/п Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiальний фонд Усього
1 ,2 3 4 5
1

5з 864 194 53 864 1922 JawcJl lЕчеппя рек9пUl рукцl, оо окпв житлово-комунального господарства
1 94 256 881 1 94 256 8813
81 763 544 а1 76з 544

Усього 329 884 619 з29 884 61 ý

,t 0. Перелiк мiсцевих 
' 

регiонalльних проrрам, що виконуються у складi бюдл<етноТ програми гривень
N9 з/п

Загальний фонд спецiальний фонд Усього
1

э 4 5
329 884 61 s з29 884 61
329 884 61 ! 329 884 619

1'l . Результативнi показни ки бюджетноi програм и

1 п, м. iнженерних мереж

об'екгiв, якi плануеться реконструювати (всього)



на реконструкцiю-l п.м. дощовоi
витрати на реконструкцiю 1 кв.м систем iнженерного

В. о. duрекmора dепарmаменmу
буdiвнчцпва !нiпровськоi мiськоr pa1u

ПОГО,QЖЕНО:
flепартамент економiки, фiнансiв та

3 асmуп н u к d u рекmо ра-н ач ал ьн u к уп р авл i н ня
фiнансiв dепарmаменmу eKoHoMiKu, фiнансiв mа
MicbKoeo бюOжеmу,Qнiпровськоi MicbKoi paOu

flaTa погодження

м.п.

MapuHa ЩБРОВА

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

ольеа ЧЕРКАС
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