
ДНIПРОВСЬКА MICЬKA РАДА

ДЕПАРТДМШНТ КАПIТАЛЬНОГО БУДIВНИЦТВА

0л рб 2022

I-IАклз
м. Щнiпро

Про внесення змiн до паспорту
бюджетноi програми на 2022 р\к

Вiдповiдно до вимог Бюдхсетного кодексу Украiни, наказу MiHicTepcTBa

фiнансiв Украiни вiд 26.08.2014 Jф 836 кПро деякi питання запровадження

,rро.рur"о-цiп"о"ого методу складання та виконання мiсцевих бюджетiв)), зi

змiнами, наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 20.09.20t7 J\ъ 793 <Про

затвердження складових програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування

мiсцевих бюджетiв>, зi змiнами, рiшення мiськоi ради вiд 26,01 ,2022 Nq 4/15

<Про внесення змiн до рiшення MicbKoi Ради вiд 27,0t,202[ J\Ъ бl2 <Про

здiйснення запозичення до бюджету ,щнiпровськот мiсъкоi територiальноi

,роruд"r>; рiшення мiськоi ради вiд 08.12.2О2| Ns 8/13 <Про внесення змiн до

pi..""" MicbKoi ради в\д 27 .о|.2021 Jф 8/2 кпро здiйснення запозичення до

Ьtgд*.rу Щнiпровськоi MicbKoi територiальноi громади>; рiшення MicbKoT ради

вiд 08.|2.2о21 Jф gl:.3 <Про "rr..""r" 
змiн до рiшення мiсъкот ради вiд

2t,O4.2021 Jrгs 4lб кПро .дiй.r.""" запозичення до бюджету ,ЩнiпровсъкоТ

мiськоi територiальноL громади), рiшення виконавчого koMiTeTy мiсъкоi ради

вiд о7.о6.202' J\b 546 <Про внесення змiн до рiшення MicbKoT Ради

вiд ОВ. |2.2021 Ns 3/13 <ПрО Програму економiчного i соцiального розвитку

Щнiпровськоi мiсъкоi ,.p"ropiuпiHoi' громади на 2022 piK>, рiшення

виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради вiд 07.06.2022 Ns 544 кПро внесення змiн до

рiшення мiськоi рuдй вiд 08. l,z.zozt N9 2/1З <Про бюджет ,Щнiпровськоi MicbKoi

територiальноi гром ади на 2022 р\к>>

IIАКАЗУЮ:

внести змiни до паспорту бюджqтноi програми мiсцевого бюджету на

2о22 piK по гоJIовному розпоряднику коштiв мiсцевого бюджету

,щепартаменту капiтального булiвництва Щнiпровсъкоi Micbkoi ради за кодом:

15 173 t0 Булiвничтво об'сктiр житлоВО:КОМ}нального господарства

r?N9

В. о. директора департам Марина ДIБРОВА



ЗАТВЕРДЖЕНО

]аказ MiHifrepfiBa фiнансiв Украiни 26 с"еч_1_2_914 року N9a36

(у редакцii нЪказу MiHlfrepФBa фiнансlв украlни

вi.q 29 rрудня 2018 року М 1209)

3АТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

!епартамент капiтального будiвництва ДнiпровськоТ

MicbKoT ради
(найменувавня головtsсlо розпорядниха кошiз мlсlевогэ бщеry)

BiB Og'. оЕ. 2ояZ Hn 4q

пАспорт
бюdжеmноi проерамч мiсцевоео бюОжеmу на 2022 piK

Дqпа9тамент капТзтчll_о_Lо.]9у-дiвництва ДнiпровсьхоТ Mi9bKoT ради

(найменування головноrо ро"Бffirrика *ника *оштiв мiсцевого бюджеry)1.

2.

J.

1 500000
(код Гlрограмноi класифlкацll

видаткiв та кредитування
мiсцевого бюджету)

1 51 0000
(код ПрограмноI trасифlкацIl

видаткiв та кредитування

мiсцевого бюджеry)

151731 0

Под ПрограмrЫ кjrасифiкацiТ

видаткiв та кредиryвання
мiсцевоrо бюджету)

Zи0534,18

(код за еДРПОУ)

zи053418
(код за еДРПОУ)

04576000000
(код бюджеry)

4.

5.

обФr бюд(ffяп прr{ачёiьббмп,I аG,пryвrнь , В5 Збs З7З Ф"'нь у ю9у ч,Фi srальною lРщу - О Фив,яь Е ,пщЬьяою фояш - 295 З'б 37З rр,*нь

пиd.вх дл, вrюн.ння бюр(фот про,р,м,

Б4**rйФлеЕуФбItsi FэФм,Jiфjффiафу,Фэriуад26"":жf r*н:irfi;;;l:;ffi;lj,#"ffifrнr,ТJ,#"Н,ЁЁlilЁiiЩlЁ"::lifl;tjfli:#Ж#frfl:fiffi"""''

tr,н#ЁfrtriЖffiitrJffi*,lffi*,ffi#ffiН*Ёd;I*1fr{'ffi, *,ffi-
iiHi"baфl MlФюl врmрвльноi ,го@ди на 2022 рfi , р шеl

rcр,то?Фыоi lронэд, на 2022 p*'

6. Цiлi дерr(авноТ полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюддетноТ проrрами

7. Мета бюджетноТ програми
Розвиток житлово-комунального господарства та iнфраструпури MicTa

0443
::

(код Функцiональноl
шасифiкацГi видаткiв та

крэдитування бюдхету)

731 0

(код Типовоj програмноl
класифiкацii видаткiв та

кредитування мiсцевого бюджету)

Будiвництво о6'екriв житлово-комунального
rосподаDства
lйБ""у"аr,,,я б"д-.,,*i програми згiдно з Типовою

програмною класифiкацiсю видаткiв та кредитування

мiсцевого бюджету)



rривень

10. Перелiк мiсцевих / регiональних проrрам, lцо виконуються у складi бюджетноi програми

Напрями використання бюдкетних коштiв

1 1. Результативнi показники бюдttетноi проrрами

об'екriв, якi плануеться реконструювати (всього)



В. о. Ouрекmора Оепарmаменmу капimальноао,;,1 .,

буОiвнuчmва Днiпровськоi мiськоi paOu , -,, '", -

::,

аепарmаменmу eKoHoMiKu, фiнансiв mа MicbKoeo

бюОжеmу Щнiпровсько| MicbKoi pa1u

Дата поrодження Ге. ОВ, ЕО'Z

м.п.

MapuHa llБРОВА
(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

ольеа ЧЕРКАС

(iнiцiалиiiнiцiал, прiзвище)

ПОГОДЖЕНО:
flепартамент економiки, фiнансiв та

*


