
ДНIПРОВСЬКА МIСЪКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ КАПIТАЛЬНОГО БУДIВНИЦТВА

zff" r' 2о22

нАкАз

м. Щнiпро лъru

Про внесення змiн до паспортiв
бюджетних програм на 2022 piK

Вiдповiдно до вимог Бюджетного кодексу Украiни, наказу MiHicTepcTBa
фiнансiв Украiни вiд 26.08.2014 J\b 836 кПро деякi питання запровадження
Програмно-цiльового методу складання та виконання мiсцевих бюджетiв>>, зi
змiнами, наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 20.09.20|7 jЮ 793 <Про
ЗаТвердЖення складових програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування
мiсцевих бюджетiв>>, зi змiнами, рiшення мiськоi ради вiд 26.01 .2022 J\b 4/15
<Про внесення змiн до рiшення мiсъкоТ ради вiд 27.0|.202| J\Ъ бl2 <Про
здiЙснення запозичення до бюджету Щнiпровськоi мiськоi територiальноi
громади); рiшення MicbKoi ради вiд 08.12.2021 J\Ъ S/13 кПро внесення змiн до
рiшення мiсъкоi ради вiд 27.01,202I Jф 8i2 <Про здiйснення запозичення до
бюджету Щнiпровськоi MicbKoi територiальноi громади>>; рiшення MicbKoi ради
вiд 08.12.2021 JЮ 9lI3 <Про внесення змiн до рiшення MicbKoi ради вiд
2|.04.2021 Ns 4lб <Про здiйснення запозичення до бюджету Щнiпровськоi
мiськоi територiапьноi громади), рiшення мiсъкоi ради вtд2З.02.2022 J\b 28116
<Про затвердження Програми щодо сприяння територiальнiй оборонi MicTa
Щнiпра на 2022-2026 роки>) зi змiнами, рiшення виконавчого KoMiTeTy MicbKoi
ради вiд 16.08.2022 }lb 718 <Про внесення змiн до рiшення MicbKoi ради вiд
08.12.2021 JФ Зl|3 <Про Програму економiчного i соцiального розвитку
Щнiпровськоi MicbKoi територiальноi громади на 2022 piK>, рiшення
виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради вiд 16.08.2022 JЮ 717 <Про внесення змiн
до рiшення MicbKoi ради вiд 08.|2.2021 Jф 2/13 <Про бюджет.Щнiпровськоi
MicbKoi територiальноi громади на2022 piK>>

НАКАЗУtо:

Внести змiни до паспортiв бюджетних програм мiсцевого бюджету на
2022 piK по головному розпоряднику коштiв мiсцевого бюдrкету

Щепартаменту капiталъного будiвництва Щнiпровсъкоi мiсъкоi ради за кодами:

15 1 1010 Надання дошкiльноi освiти
15 1 1070 Надання позашкiльноi освiти закладами позашкiльноТ освiти, заходи

iз позашкiльноi роботи з дiтьми
1512111 Первинна медична допомога населенню, що надаеться центрами

первинноi медичноi (медико-санiтарноi) допомоги



1515031 Утримання та навч€tльно-тренув.tльна робота комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шкiл

15 16030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв
15 17з 10 Будiвництво об'ектiв житлово-комунального господарства
t5|7З21 Будiвництво ocBiTHix установ та закладiв
|5t7З22 Будiвництво медичних установ та закладiв
1517З25 Булiвничтво споруд, установ та закладiв фiзичноi культури i спорту
1 5 1 8240 Заходи та роботи з територiальноi оборони

Вважати такими, що втратили чиннiсть паспорти бюджетних програм
мiсцевого бюджету на2022 piK за кодами:

1517330
|51769з

Будiвництво
Iншi заходи,

:омунальноi власностi
чною дiяльнiстю

В. о. директора де Марина ДIБРОВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
аказ MiHicтepйBa фiнанс]в Украiни 26 серпня 2О ] 4 року N98Зб
(у редакJii ьаказу MiHicтep-Ba фiьаdс,в yKpa,d/
вiд 29 грудня 2018 року Ns ,1209)

ЗАТВЕРffЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
!епартамент капiтального будiвни цтва fl нiпровськоТ
MicbKoT ради

(найменування гоповноlо розпорядника KomiB

"iд '|8.08. '2O2L *"

мiсчевого бюджеry)

62

1. 1 500000

пАспорт
бюOжеmноi проерамч мiсцевоео бюОжеmу на 2022 piK

(код ПрограмноТ
класифiкачiТ видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

,l510000

ZиO5з418
(код за е!РПОУ)

440534.| 8
(-"д." еДРПО})

04576000000
(код бюджеry)

(код ПрограмноТ
класифiкацiТ видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

1 51 6030 6030
(код ТиповоТ програмноi
класифiкацiТ видаткiв та

кредиryвання мiсцевого бюджеry)

0620
(код Функцiональноi

trасифiкацii видаткiв та
кредиryвання бюджеry)

(код ПрограмноТ
класифiкацiТ видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)
мiсцевого бюджеry)

ОбgГ йОД(Фвц признэчеsЫбюдldн,х асrrнуФнь - 59 м4 439 rрхфяь, у юму чифl завьяоrc lряду _ 0 rр,веяь та слёцiальяою фонду - 59 о.и ,a9 rрrфль

Пiдсъви мя викон.нш бюдreтвот проrрами

внфен ня эмiв до рiщёння м icbкoi р€ди вiд 03 1 2,202 ] N! z1 з ( про бюджт дяiлровськоi M]cbKoI reриrcр эл ьяоi rромад и на 2о22 pib
Цiлi дЕрr.внот полiпш, н. дофп€яня явх спрямо*на рёмiэцiя бbllвпоi проrрам,

Органiзацiя благоустрою населених пункгiв
(найменування бюджетноТ програми згiдно з Типовою
програмною класифiкацiою видаткiв та кредиryвання

Мета бюджетно'i програми
Пiдвищення рiвня благоустрою MicTa

Завдання бюджетноТ програми

4.

5.



9. Напрями використання бюджетних кощтiв

N9 з/п Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiальний фонд Усього
2 4 5Jаоезпечення проведення капlтального ремонry 59 044 48ý 59 044 48ý

Усьогс 59 0zи 48ý 59 044 48ý

1 0. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, lцо виконуються у складi бюджетноТ програми гривень

N9 з/п Найменчвання мiсцево'i / регiонально[ проrрами Загальний фонд Усього
2 4 5

59 044 489 59 044 48€
Усього 59 0Zи 489 59 0Zи 489

1 1. Результативнi показники бюджетноi програми

В. о. duрекmора аепарmаменmу капimально?о
бу0 iBH u цm ва .Щн i п ровсько i м icbKo i р аd u MapuHa ЩlБРОВА

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

ольеа чЕРКАС

об'епiв, на яких плануеться проведевня капiтального ремонry (всього)

на капiтальний ремонт-] кв. м. площi,

витрати на капiтальний ремонт 1 кв. м. вулицi та елеменry благоустрою

;-oUou"*
м€Ё\9у
-:_----,

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

ПОГОДЖЕНО:
та мiського бюджеry

о\ Nl lC



,l500000

(код Програмноi класифiкацiТ
видаткiв та кредитування

мiсцевого бюджету)

видаткiв та кредитування
мiсцевого бюджету)

,l5,17310

@
видаткiв та кредитування

мiсцевого бюджету)

пАспорт
бюOжеmноi проерамч мiсцевоео бюОжеmу на 2022 piK

департамент капiтального будiвництва Днiпровськоj MicbkoT ради
1найr""ува

Департамент капiтального будiвництва Днiпровсько'f MicbKoT ради
(найменування вiдповiдального виконавця)

ЗАТВЕРДЖЕНО
]аказ l\liHicTepcTBa фiнавсiв УкраТни 26 серпня 2014 року N9B36
(у редакцiт наказу мiнiстерФва фiнансi9 Украiни
вiд 29 грудня 20]В року N9 1209)

ЗАТВЕР!ЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
,Щепартамент капiтального будiвн ицтва ff нiпровськоТ
MicbKoT ради

4405з41 8
(код за е!РПОУ)

4405341 8
(код за е!РПОУ)

Будiвництво об'екгiв житлово-комунального
73,10

(код Типовоi програмноТ класифiкацii
видаткiв та кредитування мiсцевого

бюджеry)

0443-- (-"д Фу*ф*r"л".ноi
класифiкацii видаткiв та
кредитування бюджету)

04576000000
(код бюджету)

програмною шасифiкацiею видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджету)

4. обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

Пiдстави мя виконання бюджетноi проrрами

283359715rривень,утомУчислiзагальногофонду- Oгривеньтаспецiальногофонду-28ЗЗ59715гривень

'про бюдF днiпроафkоI мiъ(оi reрпорjэльно' Фомади на 2о22 pia

6, Цiлi д.ржавноi пфlт,r,, н Ёалiзацi, бюдrепоi проrрамя

7- Мета бюджетноТ програми
Розвиток житлово-комунального господарства та iнфраструrсгури MicTa

1.

(наймену_ванFя гоповчоIо розпорядни\а хоштis мiсцевоIо бюджеIу)

вiд |8. в. 2D2L N, б z



8. Завдання бюджетноi програми

9. Напрями використання бюджетних коштiв
гривень

N9 з/п Напрями використання бюдкетних коштiв 3агальний фонд Спецiальний фонд Усього
2 J 4 5забезпечення будiвництва об'екгiв житлово-комунального rcподарства 40 084 194 40 084 1 942 oaueJl lсчення реконструкцll оо eпlB житлово_комунального господарства 240 475 4оо 240 475 40с3 Забезпечен ня п роекгуваiiяЪбБЕБ 2 80о 121 2 800 121

283 359 71с 283 359 7.,l5

10, Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у складi бюджетноТ програми
гривень

N9 з/п
1 2

спецiальний фонд Усього
1

4 5
283 359 71 a 283 з59 71с
283 359 71a 283 359 71t

1 1, Результативнi показники бюдкетноТ програми

] п. м. iнженерних мереж

об'спiв, якi плануеться реконструювати (всього)

витрати на реконструкцiю 1 кв-м в

1

1



В. о. 0чрекmора аепарmаменmу капimальноео
буd i вн u цm в а ! н i п ровсь Ko'i м i cbKai' р а О u Марчна,ЩlБРОВА

ir л)
(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

ольеа ЧЕРКдС

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)



1.

2.

73?1J.

1 500000
(код Програмноj

класифiкацii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

1 51 0000
(код ПрограмноТ

класифiкацiТ видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

1517321
(код ПрограмноТ

класифiкацiТ видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

(код Типовоj програмноI
класифiкацii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

(код ФункцiональноТ
класифiкацii видаткiв та
кредиryвання бюджеry)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ N,4iHicтepcтBa фiнансiв Украiни 26 серпня 2014 року Nе8Зб
(у редакцii наказу N.4iHicтepcтBa фiнансiв Украiни
вiд 29 грудня 201В року N9 'l209)

ЗАТВЕРýЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
fl епартамент капiтального будiвництва fl нiпровськоТ
MicbKoT ради

_ (найменуванtsя головного розпорqдника коштiв мiсчевого бюджегу)

"iд /8.О3. И2 Z ," €2_
пАспорт

бюOжеmноТ проерамu мiсцевоео бюdжеmу на 2022 piK

4405341 8
(найменування головного розпорядника коLггiв мiсцевого бюджеry) (код за еДРПОУ)

Департамент капiтального будiвництва ДнiпровськоТ MicbKoa ради
(найменування вiдповiдального виконавця)

Zи053418
(код за еДРПОУ)

0ZиЗ Будiвництво ocBiTHix установ та закладiв 04576000000
(код бюджеry)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

Пiдстави для виконання бюджетноТ програми

3 869 357 гривень, у тому числi загального фонду - 0 гривень та спецiального фонду - 3 869 357 гривень

Micb@i ради в д 16,03,2о22 N! 7l а "Лро внеФння змjн до рiшння мiфкоi ради вiq 03,12,2021 N9 2/1З ''Про б|одreт дNiпровсь{оi мjбюI териФрiФьноi Фомади на 2О22 pi]a'

7, Мета бюджетноi програми
Створення комфортних умов у навчалььих та дошкiльних закладах освiти MicTa

(найменування бюджетноТ програми згiдно з Тиловою
програмною класифiкацiею видаткiв та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

4.

5.

6. Цiлi державноТ полiтики, на досягнення яких спрямована ремiзацiя бюджетноi програми



8- Завдання бюджетноТ програми

N9 з/п Завдання
1 Реконструкцiя об' сггiв освiти

9. Напрями використання бюджетних коштiв

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

1 2 J 4 5
ЗаOезпечення реконструкцi] об'екгiв 3 869 з57 3 869 357

Усього 3 869 357 3 869 357

1 0. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у складi бюдкетноi програми

N9 з/п Найменування мiсцевоi / регiональноi програми загальний фонд Усього
2 4 5

1 lрограма економiчного i соцiального розвитку ДнiпровськоТ MicbKoi територiальноl громади на 2022 pi( з 869 357 3 869 357
Усьогс з 869 357 3 869 357

'l 1. Результативнi показники бюджетноТ програми

кiлькiсть об'екгiв, якi плануеться реконструювати

l*иlЫL)Ъ,

В. о. 1upeKmopa 0епарmаменmу капimальноео
буd iBH u цmва,Щн i п poBcbKoi Mi cbKoi' раdч

ПОГОflЖЕНО:

mа
раdч ,--

,]_

'., L
4U- , ,ь

''гчL,п.', '.

]-.:,i

MapuHa lIБРОВА

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

ольеа ЧЕРКАС

* Уi:?Ёп,

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)



,l500000

(код Програмноi
класифiкацiТ видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

15,10000
(код ПрограмноТ

класифiкацiТ видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

1517322
(код ПрограмноТ

класифiкацiI видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

пАспорт
бюOжеmноТ проерамч мiсцевоео бюOжеmу на 2022 piK

,Щепартамент капiтального будiвництва ДнiпровськоТ MicbKoT ради
(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджеry)

Департамент.каl]iтального будiвництва ДнiпровськоТ MicbKoT ради
(найпrенування вiдповiдального виконавця)

Будiвництво медичних установ та закладiв

ЗАТВЕРДЖЕНО
-lаказ MiHicтepcTBa фiнансiв УкраТни 26 серпня 2014 року N98Зб
(у редакцi] наказу MjHicTepcтBa фiнансiв Украiни
вiд 29 грудня 2018 року N9 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
,Щепарта м ент кап iтал ьного будi вн и цтва Дн i п ровськоТ
MicbKoT ради

_ (найменування головноlо розпорядника кошiв мiсчевого бюджеry)

вiд /g.ов 2O2L

4405341 8

(код за еДРПОУ)

4405341 8

G"д., еДРПОЦ

04576000000
(код бюджеry)

Обфr бюджеfiп лризначёнrбюмепих асигнувань _ 1415526 rрив.нь, уюму числiзаФьноrо фоtФ, _ о rрrвёнь п сп.ц'Фьною фонду _14l5 526 ФиЕень

ПiдЕтав, для виюнаяня бlодreffоi програми

юмiтеry Micb@i ради вИ 16 03 2022 Nr 713 'Про внефння змiн до рiцення Miыoi ради вiд 03 12 2021 м zl з 'про бюджет Дjпровфюl MicbKol териrcрiФьноi Фомади на 2о22 pir

7. МетабюджетноIпрограми
Створення комфортних умов у медичних установах та закJ]адах

(код ТиповоТ програмноl
класифiкацiI видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

(код Функцiональноi
класифiкацiТ видаткiв та
кредиryвання бюджеry)

(найменування бюджетноj програми згiдно з Типовою
програмною класиф,кацiею видаткiв та кредиryваhня

мiсцевого бюджеry)

4.

5,

6. Цiлi державноТ полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетно'i програми

044з



8. Завдання бюджетноТ програми

9. Напрями використання бюджетних коштiв

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

3абезпечення проекryвання об'ектiв 1 415 52с 1 415 52с
Усьогс 1 415 526 1 415 52с

10. ПерелiК мiсцевих / регiональниХ програм, що виконуються у складi бюджетноf програми гривень

N9 з/п 3агальний фонд Спецiальний фонд Усього
J 4 5

1 415 52с 1 415 52с
Усьогс ,| 15 52( 1 415 52с

1 1. Результативнi показники бюджетноТ проrрами

В. о. duрекmора 0епарmаменmу
буdiв н u цmва fl Hi п poBcbKoi MicbKoi р аd u

ПОГОflЖЕНО:
!епартамент економiки, фiнансiв та мiського

р
S

, Bi;2!z?
о-йоu"

эп,a,--.-i:1
(пlдпис) -7-

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

ольеа ЧЕРКдС

MapuHa !lБРОВА

фiнансiв
MicbKo'i

YKРNч1,,

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
аказ МiнiФерства фiнансiв Украiнй 26 серпня 2014 року N98Зб
(у редакцiТ наказу MiH]cтepcTBa фiнансiв Украiни
вiд 29 грудня 201 8 року N9 ,1 209)

ЗАТВЕР!ЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
,Щепартамент капiтал ьн ого будi вн и цтва,Щн i п ровсь коТ

MicbKoT ради

1.

2.

а

1 500000
(код ПрограмноТ шасифiкацiТ

видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

1 51 0000
({од ПрограмноТ класифiкацiТ

видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

1517325
(код Програмноl класифiкацiТ

видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

7325
(код fuповс! програмнol
класифiкацiТ видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

0443
(код ФункцiональноТ

класифiкацiI видаткiв та
кредиryвання бюджеry)

пАспорт
бюOжеmноТ проерамu мiсцевоео бюOжеmу на 2022 piK

Департамент капiтального будiвництва Днiпровсько'i MicbKo'i ради
(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджеry)

Будiвництво споруд, установ та закладiв фiзичноТ

Департамент капiтального будiвництва Днiпровськоi MicbKo'i ради
(найменування вiдповiдального виконавця)

кульryри iспорту
(найменування бюджетноТ програми згiдно з Типовою
проrрамною класифiкач,ею видаткiв та кредиryвання

мlсцевого бюджеry)

5.

(найменчвання головного розлорядника кошlв м]с[{евого бюджеry}

.iд /{,04, ZczL ^, бL

4405341 8
(код за СДРПОУ)

44053418
(код за еДРПОУ)

04576000000
(код бюджеry)

Обсягбюджетнихпризначень,/бюджетнихасигнувань - 20413877гривень,утомучислiзагальногофонду- Oгривеньтаспецiальногофонду-20413877гривень

Пiдстави мя виконання бюджетноТ програми

внФння змiн до рiщння мiфюi ради вИ 03,12,2021 М zl з "про бюдя днiпровьkоI MiбKoI ъриюрiмьяот Фоиади ца 2022 pi('

6, Цiлi дорЕвяоI пфiтихи, на досяrнёяня яхli спрямофна реаiзацiя ыорmоi проrрамя

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

Завдання бюджетноТ програми

7.

о.

{9 з/п 3авдання
1 реконструкцlя споруд, установ та зашадlв фlзично] кульryри l слорry
2 Проекцzвання об'окгiв фiзичноТ кульryри i спорry



9. Напрями використання бюджетних коштiв

/,
N9 з,lп Напрями використання бюджетних коштiв 3аrальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Jrcзпечення реконструкцlI споруд, установ та закладlв фlзичноТ кульryри i спорry 20 199 72с 2о 199 72с

JаОезлечення проекryвання об'ектiв фiзичноi кульryри i спорry 214 151 214 151
Усього 20 41з 871 20 413 871

1 0, Перелiк мiсцевих / регiональних програм, цо виконуються у складi бюджетноТ програми гривень

N9 з/п Найменчвання мiсцевоi/ регiонаflьноi програми загальний фонд Усього
1 2 з 4 5
1 l lрограма економlчного l соцlального розвитку ЛнпровськоТ MlcbKoT територiальноi громади на 2022 рiк 2о 41з 87j 2о 41з a7,j

Усьогс 20 413 871 20 413 871

'l 1. Результативнi показники бюдt<етноТ програми

об'спiв, якi плануеться реконструювати

(,;1};fr"ло;

В. о. duрекmора 0епарmаменmу капimальноео
буdiвн чцmва,Щнiпровськоi MicbKoi' ра0 ч Марчна ДIБРОВА

(iнiцiали/iнiцiал, лрiзвище)

ольеа ЧЕРКдС

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

2



ЗАТВЕРДЖЕНО

аказ ll4iHicTepfrBa фiнансiв Украiни 26 серпня 2014 року N98Зб
(у редакцii наказу MiHicтepcтBa фiнансiв УкраТни

вiд 29 грудня 201 8 року N9 1 209)

ЗАТВЕРflЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
!епартамент капiтального будiвництва fl нiпровськоТ
мiськоi ради

ttsайменчва"нч головного ооз]оряд!ика кошт,в мlсцевоrо боджеry)

вiд /8.С8. 2122- N, 62-

2.

3.

,l500000

(код ПрограмноТ класифiкацiТ
видаткiв та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

,l510000

(код Програмноi класифiкацii
видаткiв та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

1518240
(код ПрограмноТ класифiкацiТ

видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

пАспорт
бюdжеmноТ проерамч мiсцевоео бюOжеmу на 2022 piK

ýепартамент капiтального будiвництва flнiпровськоТ мiськоi ради
(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджеry)

Департамент капiтального будiвництва ДнiпровськоТ Micl'Ko-j ради
(найменування вiдповiдального виконавчя)

8240 0380

4405з41 8
(код за СflРПОУ)

lи053418
(код за СДРПОУ)

04576000000
(код бюджеry)

програмною класифiкацiею видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

Пiдстави мя виконання бюджетноТ програми

184383810гривень,утомучислiзагальноrофонду- 184383810гривеньтаспецiальногофонду_Oгривень

reриDрiФьвоi rромади на 2о22 pira

Мета бюджетно[ програми
Органiзацiя заходiв з територiально] оборони

3авдання бюджетно'f програми

(код ТиповоI програмноТ
класифiкацiI видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

(код ФункцiональноТ
класифiкацiТ видаткiв та
кредиryвання бюджеry)

5.

6. Цiлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюдкетноi програми



Э. Напрями використання бюджетних коштiв

'l0. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у складi бюджетноi програми

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

2 3 4 5

1
3аОезпечення поточного ремонry об'ектlв для проведення заходiв та робiт з територiальноl
оборони 184 звз 81 184 383 81с

Усьогс 184 383 81( 184 383 810

N9 з/п Найменування мiсцевоi / регiональноТ програми спеuiальний фонл Усього
2 3 4

lрограl\.4а щодо сприяння територlальнlи ooopoнl Mlcтa Лнlпра на 2О22-2О26 роки ,184 383 8,]с -1 84 38з 81с
Усьогс 184 383 81с "l84 383 81с

1 1. Результативнi показники бюджетноi програмБ

видаткiв (за рахунок коштiв мiського бюджеry)
видаткiв (за рахунок субвенцii з

*. ,'\ _./// t<'t а);-=.лЪ 1

В. о. 0чрекmора 0епарmаменmу капimальноео
буOiвн u цmва,Щн iпровськоi' м icbKoi' ра0 u Марчна ДlБРОВА

Z-- Z.''-
(пiдпис) 

"r.

(]нiцiали/iнiцiал, прiзвище)

ольеа ЧЕРКАС

(iнiцiали/]нiцiал, прiзвище)

гривень



ЗА IВЕРДХЕНО
Наказ MiнicтepФBa фiнавсiв Украiни 26 серпня 2014 року N98Зб
(у редакцii наказу MiHicтepйBa фiнансiв Украiни
вiд 29 rрудня 20,1 в року N9 ,1209)

ЗАТВЕРffЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
flепартамент капiтального будiвництва fl нiпровськоI
MicbKoT ради

1.

.l5100002.

1500000
(код Програмноi класифiкацii

видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджету)

(код ПрограмноТ класифiкацiТ
видаткiв та кредиryвання

мiсцевого бюджету)

1511070
(код ПрограмноТ шасифiкацii

видаткiв та кредитування
мiсцевого бюджету)

пАспорт
бюdжеmноТ проерамч мiсцевоео бюdжеmу на 2022 pir

Департамент капiтального будiвництва ДнiпровськоТ MicbKoT ради
(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджеry)

Департамент капiтального будiвництва ДнiпровськоI MicbKoi ради
(найменування вiдповiдального виконавця)

Zи053418
(код за еДРПОУ)

Zи053418
(код за е!РПОУ)

04576000000

G"д б"д*лD

Надання позашкiльноi освlти закладами
позашкiльноi освiти, заходи iз позашкiльноi

1 070J.

програмною шасифiкацiею видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

ОбСяr 6'оди.пих dризхаче{Jбюд{ёпхх асхпувань - 330 655 rрифяь, у юму чифl gfuьноФ фояду _ о ФlФнь Е сп.ФФьною фондi/ - sэ0 655 rрив.нь

ПЪсЕви Fя вхюнаняя бюдýяо'i про.рамя

ради sй 03.12,2021 N9 zl з ''про бюдreт дн]провсью] фю,ireрф

ЦЬi д.яl.вноr пФiпки, на дФ.неняя яких спрямоФна реФъацi, бюд{dноI проФ.м,

(код ТиповоТ програмноТ класифiкацГi
видаткiв та кредиryвання мiсцевоrо

бюджету)

(код ФункцiональноТ
класифiкацii видаткiв та
кредитування бюджету)

4.

5.

7. МетабюджетноТпрограми
Створення комфортних умов у позашкiльних навчальних зашадах освiти MicTa

(райменчвання головного оозпооядника KoJT;B MlcLeBoIo бюлжетч)

,iд /8,0В. U22 н" 6'2



8. Завданнябюджетноiпроrрами

N9 з/п
1

9. Напрями використання бюметних коштiв

N9зiп Напря ми використання бюджетних коштiв Заrальний фонд Gпецiальний фонд Усього
1

J 4 5
саоезпечення капlтального ремонry оо'сrгlв позашкlльнот освiти 880 65{ 880 655

Усього 880 65{ 880 655

1 0. Перелiк мiсЦевих / регiоналЬних програм, цо виконуються у складi бюметноi програми гривень

Ne з/п Загальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Iрограма економlчного l соцlального розвитку ДнiлровськоТ MicbкoT територiально] громади на 2022 ýЙ 880 655 880 65€

Усього 880 655 880 655

1 1. Результативнi показники бюдrкетноi програми

об'сктiв по яким плануеться калiтальний ремонт

В. о- ачрекmора dепарmаменmу калimальноео
бу ai вн u цm ва,Щнi п р oBcbKo| Mi сько| р аdч

ПОГОДЖЕНО:
flепартамент економiки, фiнансiв та мiськоrо бюджеry

iI
MapuHa llБРаВА

(iнiцiали/iвlцiал, прiзвище)

ольеа ЧЕРКдС

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)



класифiкацiI видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

пАспорт
бюажеmноТ проерамч мiсцевоео бюOжеmу на 2022 piK

Департамент капiтального будiвницrва ДнiпровськоТ MicbKoi ради
(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджеry)

ЗАТВЕРДЖЕНО
аказ МiнiФерства фiнансiв Украiни 26 серпня 2014 року N9836
(у редакцii наказу [4iHifrepcтBa фiнансiв Украiни
вiд 29 грудня 2018 року N9 1209)

ЗАТВЕР!ЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
fl епартамент капiтального будiвництва !нiпровськоТ
MicbKo[ ради

(н_айменуваннq головчого розпорядника кошlв мiсцевого бюдкеry)

uiд |8. о8, ,2o2L м" 62

4053418
(код за еflРПОУ)

4405341 8_ (код за Uлр] lOy)

Департамент капiтального будiвництва ДнiпровськоТ MicbKoT ради
(найменування вiдповiдального виконавця)

2,111
(код ТиповоТ програмноТ
класифiкачiТ видаткiв та

кредиryвання [4iсцевого бюджеry)

0726
-- (код ФунФоtJальrюi -

класифiкацiТ видаткiв та
кредиryвання бюджеry)

Первинна медична допомога населенню, що
нада€ться центрами первинноТ медичноТ (медико-
caHiтapHoiJ допомоги
(найменування бюджетноТ програми згiдно з Типовою
програмною класифiкацiою видаткiв та кредиryвання

мiсчевого бюджеry)

04576000000

--l*д б"д-"r'

4.

5.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 871 609 гривень, у тому числi загального фонду - 0 гривень та спецiального фонду - 871 бО9 гривень

Пiдстави мя виконання бюджетно'i програми

РаДй ВЦ ] 6,а,2022 N! 717'ПFо gнФння змiн до iшёвня мiсьюi ради вИ о3 12 2о21 М z] з 'про бюдЕ liнinpoф*oi мjсьФi териrcр]эльнот фомаи на 2о22 р*i
6, Цiлi дёрмвноl лФIт,хи, надоФгнеяня я{их слрямована реФiзацh 6,од{фоiпроrрами

Мета бюджетно'i програми
забезпечення функцiонування закладiв, що надають лервину медичну допомоry,

Завдання бюджетноТ програми

15,t 0000
(код Програмноi

класифiкацiТ видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

15121,11
(код ПрограмноТ

класифiкацiТ видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

1500000
(код ПрограпrноТ



9. Напрями використання бюджетних коштiв

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

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

2 J 4 5
3абезпечення проскryвання об'ектiв медичноТ допомоги 871 609 871 609

Усьогс 871 609 871 609

N9 з/п загальний фонд Усього
? 4 5

lрогF економlчного l ьного розвитку лнlпровськоl мlськоl територlально1 громади на 2О22 о|к 87,] 609 E/,l 60!
Усього 871 609 871 60!

1 1. Результативнi показники бюдrкетноi програми

Марчна ДlБРОВА

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

ольеа ЧЕРКАС

(lнiцiали/iнiцiал, прiзвице)

В. о. 0upeKmopa 0епарmаменmу капimальноео
бу0 iBH u цm в а !н i п ров cbKol м icb<o|- р а 0 u

ПОГО!ЖЕНО:
flепартамент економiки, фiнансiв та мiського

:

flaTa погодЯtеl

м.п.

фiнансiв
MicbKoao

ь .,,

./.ъ i

- _.,/ ,' r:
4,i,Ot'' \

!',;, 
"',



1.

пАспорт
бюOжеmноТ проерамu мiсцевоео бюdжеmу на 2022 piK

Департамент капiтального будiвництва Днiпровськоi MicbKoT ради
(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджету)

Департамент капiтального будiвництва flнiпровськоТ Micbxoi ради
(найменування вiдповiдального виконавця)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ MiHicтepfrBa фiнансiв Украlни 26 серпня 2014 року N98Зб
(у редакцiТ наказу [Iiнiстерfrва фiнансiв Украiни
вiд 29 грудня 2018 року N9 1209)

3АТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

.Щепартам ент ка п iтал ьного будiв н и цтва fl н i про вськоТ
MicbKoT ради

{найменчваtsня головhого Dо]порядlика кошiв мiсчевоlо бюд{еIуJ

,io /8.08 ,2о2 2 *, бL

Zи053418
(код за еДРПОУ)

Zи053418

081 0

,1500000

(,юд Пр*ралr"оi -*ф'"аrХ,
видаткiв та кредитування

мiсцевого бюджету)

1 51 0000
(код ПрограмноТ mасифiкацi'i

видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

,l515031

(код ПрограмноТ класифiкацiТ
видаткiв та кредитування

мiсцевого бюджету)

(код за еДРПОУ)

04576000000
(код бюджету)

мiсцевого бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

Пiдстави для виконання бюджетноТ програми

11 537 гривень, у тому числi загальноrо фонду - 0 гривеньта спецiального фонду - 11 537 гривень

внесення знiн до piфH ня мiфюi ради вй 03 12 2021 N9 z] з "п ро бюдхФ д{iпроФют нiфю] терит. рiал bнoi фомад л на 2022 pi,a'

(код ТиповоТ програмноТ класифlкацiТ
видаткiв та кредитування мiсцевого

бюджету)

(код ФункцiональноТ
шасифiкацii видаткiв та
кредитування бюджеry)

4.

5.

Утримання та навч:lльно-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл
(найменування бюджетно'i програми згiдно з Типовою
програмною шасифiкацiею видаткiв та кредиryвання

6. Цiлi державноi полiтики, на досяrнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноi програми

ч9 з/п цiлi деожавнот полiтики
1 розвиток спортивноl lнфраструпури для заьезпечення реалlзацli державноl лолlтики з фlзичного виховання l спорry

7. Мета бюджетноТ програми
Створення комфортних умов у дитячо-юнацьких спортивних школах MicTa



8- Завдання бюджетноТ програми

{9 з,/п Завдання
1 капlтальнии ремонт споруд, установ та зашадiв фiзичноТ кульryри i спорту

9. Напрями викориGтання бюджетних коштiв

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

2 J 4 5
Забезпечення капiтального ремонту споруд, установ та закладiв бiзичноr'цmтури i спорту 1 537

Усього 11 537 1 537

1 0. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, lцо виконуються у складi бюджетноi програми гривень

Ns з/п Найменування мiсцевоТ / регiональноi програми заrальний фонд ;ього
1 2 4 5
1 lРОГРаМа еКОНОМIЧНОГО l СОцiального розвитку ,ЩнiпровськоТ MicbKoT територiально'i гром ади на 2о22 pil 11 5з7 -] 1 537

Усьогс 11 5з7 1,t 537

f 1 . Результативнi показники бюджетноi програми

В. о. dчрекmора dепарmаменmу капimальноео
буа i вн u цmв а,Щ Hi л po1cb<o| м i cbKo| р a1u Марчна ДlБРОВА

\--l_l

44u 5зАt"

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

ольаа ЧЕРКдС
--'/-Z--"--э" -"

(пiдпис) -Z- (iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

ПОГО,QЖЕНО:



1500000
(код ПрограмноТ ffi асифiкацiТ

видаткiв та кредитування
fuliсцевого бюджету)

(код ПрограмноТ юасифiкацiТ
видаткiв та кредиryвання

мiсцевого бюджету)

(код Програмноi шасифiкацiТ
видаткlв та кредиryвання

мiсцевого бюджету)

15,10000

пАспорт
бюOжеmноТ проерамч мiсцевоео бюOжеmу на 2022 piK

Департамент капiтального будiвництва Днiпровсько'i MicbKoT ради
(найменування rоловного розлорядника коштiв мiсцевого бюджету)

Департамент капiтального будiвництва fl HiпpoBcbKoii MicbKo'i ради
(найменування вiдповiдального виконавця)

10,10 091 0

ЗАТВЕРДХЕНО

Накаэ MiHiФepfrBa фiнансiв Украiни 26 серпня 20,14 року N98Зб
(у редакцii наказу MiHicтepФBa фiнансiв Украlни
вiд 29 грудня 2018 роху N9']209)

3АТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
,Щепартамент кап iтал ьного будi вн и цтва fl Hi п ровсь коТ

MicbKoT ради

",о 
-у}.'и8:""d;i';'""'"^""-" 

-";; мьqЁ:Джету)

44053418
(код за еДРПОУ)

4405341 8

1511010

(код за еДРПОУ)

04576000000

(код ТиповоТ програмноТ
шасифiкацii видаткiв та

кредитування мiсцевого бюджету)

(код Функцiонально'i
шасифiкацiТ видаткiв та
кредитування бюджету)

(код бюджету)
програмною юасифiкацiею видаткiв та кредитування

мiсцевого бюджеry)

5.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

Пiдстави для виконання бюджетноТ програми

792 873 гривень, у тому числi загального фонду - 0 гривень та спецiальноrо фонду - 792 873 гривень

рiфння м ФkоI рбди вй 03.12,2021 N! 21з (про бюдя днiпровфюi Miфi rep!фpiФbнoi поиади на 2022 pib

7. Мета бюджетно'i програми
Створення комфортних умов у дошкiльних навчальних заюадах освiти Micтa

6. l_|iлi державноr полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноI програми



8. 3авдання бюджетноТ програми

N9 з/п 3авдання
1 (апiтальний ремонт ч закладах освiти

9. Напрями використання бюджетних коштiв

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

2 4 5
1 792 а7з 792 а7з

Усього 79? 87з 7g2 87з

1 0. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у складi бюдlкетноi програми

N9 з/п загальний фонд Усього
2 3 4 5

lрограма економiчного i соцiального розвитку Днiпровсько] MicbKoi територiальноi гропj]ади на 2022 piK т92 а7з 792 87з

Усьогс 792 87з 792 87з

1 1. Результативнi показники бюджетноi програми

об'епiв по яким плануеться капiтальний ремонт

1"ziffiъЬ_I

В. о. dчрекmора 0епарmаменmу капimальноео
буOiвнчцmва !нiпровськоi' MicbKoT раOч Марчна ДlБРОВА

).- /
-/42-Эrz("И""ф -

(iнiцiали/iнiцlал, прiзвище)

ольеа ЧЕРКАС

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

,I

ПОГОДЖЕНО:
та мiського бюджеry


