
ДНIПРОВСЬКА MICьKA РАДА
ДЕIIАРТАМЕНТ КАПIТАЛЬНОГО БУДIВНИЦТВА

DQ. l, / 202з

Керiвництво i упра
селищах,
Iнша дiяльнi
Iншi заходи,
Заходи та

нАкАз
м. .Щнiпро 6Jю

Про затвердження паспортiв
бюджетних програм на 202З piK

Вiдповiдно до вимог Констиryцii Украiни, Бюджетного кодексу УкраiЪи,
нак€ву MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд 26.08.20|4 J\b 836 <Про деякi
питання запровадженIuI програмно-цiлъового методу складання та виконання
мiсцевих бюджетiв), зi змiнами, нак€Lзу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд
20.09.20t7 J\b 793 <Про затвердження складових програмноi класифiкацii
видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв)), зi змiнами, Положення про
виконавчий орган MicbKoi ради, нак€в MiHicTepcTBa цифровоТ трансформацii
Украiни вiд 07.05.2020 Ng 67 <Про затвердження Методики визначення
належностi бюджетних програм до сфери iнформатизацii>, Постанова КМУ
вiд 28.02.2002 J\b 228 <Про затвердження Порядку складання, розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання кошторисiв бюджетних
установ)> зi змiнами; рiшення Щнiпровськоi MicbKoi ради вiд 23.02.2022
Jф 1711б <Про внесення змiн до рiшення MicbKoi ради вiд 30.0З.20Iб Jф 1715

<Про затвердженнrI Програми рефорIrdування та розвитку комун€tJIьного
господарства MicTa ,.Щнiпра на2020 - 2024 роки), рiшення ,Щнiпровськоi MicbKoi

ради в|д 23.02.2022 Ns 28/16 кПро затвердження Програми щодо сприяння
територiальнiй оборонi MicTa Щнiпра на 2022-2026 роки>) зi змiнами, рiшення
,Щнiпровськоi MicbKoi ради вiд 14. |2.2022 Ns 3/31 <Про Програму економiчного
i соцiального розвитку Щнiпровськоi MicbKoi територiальноi громади на 202З
piк), рiшення MicbKoi ради вiд 14.t2,2022 J\b 2/31 <Про бюджет,Щнiпровськоi
мiськоi територiальноi громади на 2023 piK>

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм мiсцевого бюджеry на 202З
piK по головному розпоряднику коштiв мiсцевого бюджету - .ЩепартамеНТУ
капiтального будiвництва Щнiпровськоi MicbKoi ради за кодами:

15 10160

15 101 80
|5l769з
t5 18240

iднiй сферi у MicTax (MicTi Киевi),
громадах

го управлiння
дiяльнiстю

,Щиректор департаменту

оборони

Володимир ГУДЗЬ



пАспорт
бюOжеmноI проерамч мiсцевоео бюOжеmу на 2023 piK

Департамент капiтального будiвницгва ДнiпровськоТ MicbKoI ради
(найменування вiдповiдального виконавця)

ЗАТВЕРРКЕНО

Наказ MiнiqepfiBa фiнансiв УкраТни 26 Фрпня 2014 року ПФ8Зб
(у редакцТ наказу MiHiqepбBa фiнансiв Украiни
вИ 29 Фудня 201 8 року }.е 1 209)

3АТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
!епартамент капiтального будiвництва fl нiпровськоi
MicbKoT ради

(найменування rоловноlо розпорядние кошfrв мiсцевоrо бюджету)

вiл р4.О/, ZоZЗ м а

4053418
(код за еДРПОУ)

.ио5з418
(код за еДРПОy)

1500000
(код ПроФамноi класифiкацГi

видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

1510160
(код ГРограtlно'i rrjrас"фiкацТ

видаткiв та кредиryвання
мiщевого бюджеry)

0160
(код ТиповоI проФамноТ масифiкацГ
видаткiв та кредиryвання мiсцевого

бюдr(еry)

Керiвництво i управлtiння у вiдповiднiй сферi у
Micтax (Mlcтi Киевi), селищех, селах,
терrторiальних громад:rх
(найменування бюдя<етноi програми згiдно з Типовою
проФамною класифiкацiею видаткiв та крёдиrування

мiсцевоrо бюр(еry)

оý76000000
(код бюрдеry)

011 1

(код ФунщiональноТ
класифiкацГf видаткiв та
кредиryвання бюркету)

4.

5.

Обсяr бюд(етвих призначенЫбюдt<етн}lх асигнувilнь - 24 387 636 rривень, у юму числi заrальноrо фонду - 7 387 636 гривень та Gпецiальноrо фоt{ду - 't7 000 000 rривень

Пiдстави дrrя виконання бюджетноТ програми

йffirldр*dодбпf,5a!hш,Фrfiнiфрqифюtd!уоапuц2о.092о17liD7вrпф!.йрдr.шф.дрвкlро.FrютЕt4рЕд.Iдз.Еrр.д.rуЕнБricr!.o(6qдjEný,!iJi*tlПмпро
gмdф.шrtg.[р.лrL,loФc.*riý.lffiуdвjдiмi,вмhlсЕрсfiэцфр.ютrDаяфоpl.ilУФ.il.llд07,051020l*57'тF.ФрдЕ.ммgrодпiжФФПа(ЦýмФоФ.rлрqD€рd
a{Dо!цф4г, IъфЁ хму ц л@_2(m lts 22а тро яrфрЕф гIop.]ugqrв/lфi ра*ruд),l ФпдJЕш Е ж,кдо м Dшlчjirв бqд*м усffi.a J Jtl.r,( piф ri.5юl l,.д.lЦ 11"12Mtb2B1
пр. б!дФr IudlтоФюI rlбrd rврmфвфr ФФц, м mв pif.

М€rrа бюметноТ програми
Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi м. flнiпра

3авдання бюджетноi програми

7.

6. Цiлi дер)(авноi полiтhки, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюдкетноi проrрами

!9 з/п авдання
1 :нення депаDтаментом наданих законодааством повноважень v сфеDi бчдiвництва
2 3дiйснення департаментом завдань з iнформатизацii

3.



9. Напрями використання бюджетних коштiв

10. Перелiк мiсцевих / регiональних проrрам, tцо виконуються у складi бюдкетноi програми

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

1 2 3 4 5
1 3абезпечення здiйснення департаментом наданих законодавством повноважень у сферi будaвництва v, 7 299 47с 16 509 50( 23 8о8 97t
2 3абезпёчення здiйснення департаментом завдань з iнформатизацiТ *l 88 16с 490 50( 578 66(

усьогс 7 з87 636 7 000 00( 24 387 63(

N9 з/п спецiальний фонд Усього
1 2 4 5

Усьогс

11. Результативнi показники бюдttетноi проrрами

групи (надходження вiд плати за послуrи, що надаються

буOiвнчцпва

мiського бюджеry ffнiпровськоi MicbKoi ради

Волоduмuр ГУЩ3Ь

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

ольеа ЧЕРКАС

фiнансiв

'*--a-(лiдпис) --7 (iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

гривень



1. 1500000

пАспорт
бюОжеmноi проерамч мiсцевоео бюOжеmу на 2023 piK

Департамент капiтальноrо будiвницrва ДнiпровськоТ Micbкoi ради
(найменування rоловного ровпорядника коцлiв мiсцевого бюддеry)

Департамент капiтального будiвництва ДнiпровськоI Micbкoi ради
(найменування вiдповiдального виконавця)

ЗАТВЕРД,ЧЕНО

Наreз Мiнiqерйва фiнансiв УкраiЪи 26 Фрпня 2014 року l'Ф8Зб
(у редакц1' наказу MiнicтepcTвa фiнансiв УкраТни

вИ 29 Фудня 201 8 року М ,1209)

3АТВЕРД}(EНО:
Наказ / розпорядчий документ

!епартамент капiтального будiвництва,Щнiпровськоi
MicbKoi ради

(найменування rоловного розпорядниха коштiв мiсцевоrо бюдеry)

вiд ОЦ. 0 /. 2О23 N9 6

ZиO5з418
(код за еДРПО9

2и053418

(код ПрограмноТ шасифiкацii
видаткiв та кредитування

мiсцевого бюджеry)

2. 1510000
(код Програмноi класифiкацiТ

видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

3. 1510180
(код ПроrрамноI класифiкацIi

видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

(код за еДРПОУ)

0180
(код ТиповоТ програмноi класифiкацП
видаткiв та кред],тryвання мiсцевого

бюд<еry)

0133
(код ФункцiональноТ

класифiкацП видаткiв та
кредугryвання бюджеry)

lнша дiяльнiсгь у сферi державного упрамiння 0lý76000000
(найменування бюддетноТпрограми згiдно зТиповою (код бюд(еry)
проФамною класифiкацiею видаткiв та кредитування

мiсцевого бюддету)

,f, обфr бюдrеrнd прхsач.н 26 000 rря*яь, у юму чrФl *Mbнoro фонду - 25 000 rривеяь п ФеФиьяоф фондt'.0 lряфнь

5. пiдфвr для вхм.нм бlqдFноТ проtрамп

Ф.рдr@*я Бюд.чФоl лФФыи'еаююнм сrдом рiщяь ъ ,,юнапd доryх.нтl. днlпр.Фм вlс*ою рэдф п ii Ф@афrни opcнaмr' iа 2022 - 2О26 рdсi', рlщню иlфI рэди вИ ]4.12,2022 М 2Bi 'Про болrcr
Дriiроеь{оI lсфТ т€рf,Е9Ьляl Фоrэди ю 202З pla',

6. Цiлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюдкетноТ проrрами

полlтики
виконання

7. Метабюдя(етноТпрограми
Реалiзацiя виконаннi судовж рiцJень та виконавчих докуменгiв

8. 3авдання бюметноТ програми

N9 з/п завдання
1 иконання счдових рiшень та виконавчих докчментiв



9. Напрями використання бюджетних коштiв

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у скrtадi бюдкетноi проФами

N9 з/п Напрями використання бюркетних коштiв Загмьний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 3 4 5
3абезпечення виконання судових рiшень та виконавчих документiв \ / 25 оос 25 оос

Усьог( 25 000 25 000

N9 з/п 3агальний фонд Усьоrо
1 2 3 4 5

1 одt(етна програма "Виконання судових рiшень та виконавчих документiв Дн|лровською мiською радою та iT виконавчими органами" на 2022 - 2О26 pol4ll' z5 UuL 25 00U

Усьогс 25 000 25 000

1 1. Результативнi показники бюФкетноi програми

fluрекmор dепарmаменmу капimальноео буаiвнulцпва

ДнiпровськоТ MicbKoT paau : Волоduмuр ГУДЗЬ

(iнiцiалl,diнiцiал, лрiзвище)

ольеа ЧЕРКдС

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)



1500000

пАспорт
бюOжеmноТ проерамч мiсцевоео бюdжеmу на 2023 piK

Департамент капiтального будiвнrцгва ДнiпровськоТ MicbKoT раJlи
(наймещвання головного розпорядниl€ кошгiв мiсцевою бюш(еry)

Департамент капiтilьноrо будiвництва Двiпровськоi Micbкoi ради
(найменування вИповИального виконавця)

ЗАТВЕР,ФКЕНО

laкfi MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни 26 фрпня 20,14 року }.19836
(у редакц]'ii наказу MiнiФepcт8a фiнансiв Украi'ви

вiд 29 rрудня 2018 року N9 12О9)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

,Щепартамент капiтального будiвництва,Щнiпровськоi
MicbKoi ради

(наймеryваню головного розпорцника кощтiв мiщевого бюмеry)

вiд rr.г/. ZоzЭ N9 Ь

и05з418
(код за еДРПОУ)

ZиO5з4l8

(код ПроФамноТ класифiкацТ
BlцaKiB та Фqдиryвання

мiсцевого бюд)€ry)

1510000
(код ПрограмноТ шасифiкацТ

вlцапiв та lФедrryвання
мiсцевого бюджеry)

1518240

(код за еДРПОУ)

04576000000
(код Програмноi шасифiкацij

видапiв та кредrryвання
мiсцевого бюдrеry)

(код ТиповоТ проФамноi шасифiкацП
BlцaTKiB та Федrryвання мiсцевого

бюдlеry)

(код ФункцiональноI
класифiкацii видаткiв та
Фед}fryвання бюджеry)

Заходи та роботи з територiальноI оборони
(наймеrryвання бюдr(eтноi проФами згИно з Типовою
програмною класифiкаЦею в}цаткiв п! Федуrryвання

мiсцевого бюджеry)

(код бюджеry)

Обсяг бюдкg]них призначенЫбюдкепих асиffiувань _ З00 000 000 Фивень, у юму числi загальноrо фонду _ 300 000 000 rривень та спецiального фонду _ 0 гривень

Пiдстави для виIонання бюджетноТ програми

Еqрвмr цд* 
'т.п,{ 

зФя иФm, м 2lз+D( tп 1з.Ф2@'пр. ж dндо роqдlr,у\л 
.пpd{r-a ъ л.!аdдa м'ЕедЕ'rФ Фа..., )rФа'ш ъ iHщ ýЕlодрм*ь yTqltrd: Ф M{'clt9cф фпнi }фqrнх dл

26.G,m14 u [lз6'про лря' пм gровiдзЕ прсреDqм rвq0, ф!дм Е м lЬдэrо< dqдЕпf, J цtа, м мilarфсай ф-!.аd, УФfпr ф 2о-8а17 7Ф Тр. ýlв.rпеб qлqдй фс!€lфr

рэах .h 1..12r@ м 2в1 'г}. бlодЕгмпDфr,dс,d,Ф!пflэмт Фdэ., m 204з р.a.

6, |]iлiвldfi.f Фlп.дпдрdмйrшФр.шшрJri'rr.б'q0ФlфlппоrЁL

Мета бюдt(етноТ програми
ОрганiзаЦя заходiв з тер}горiальноТ оборони

3аqдання бюдкетноi програми

7.

9. Напрями використання бюдltепих коштiв гривень

М з/п Напрями викориспlння бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiальний фонд Усьоrо

2 3 4 5
Jабезпечення поточного ремо}rry об'епiв для проведення заходiв та робiт з територiальноI оборони 3{J0 0U0 O{Jc 300 000 000

Усьок 300 000 000 300 000 000

4.

5.



10- Перелiк мiсцевих / регiональних програм, шо виконуються у сmадi бюркетноТ програми

М з/п Усього
1 2 4 5
,l

3{J0 00U uol зU0 UUU uoc
Усьоrо з00 000 00с 300 000 0оо

1 1. Результавввi показник].l бюджетноТ програми

Дч рекmор 0еп арmаменmу капimальноео буОiвн чцmва
Волоduмчр ГУ!3Ь

(iнiЦалйнiцiал, прiзвище)

ольеа ЧЕРКАС2-zr-.*.'-
(пИлис) ;7- (iнiцiалйнiцiал, прiзвище)

та мiськоrо бюджеry

фiнансiв
mа MicbKoeo



пАспорт
бюOжеmноi проерамч мiсцевоео бюdжеmу на 2023 piK

Департаме}fг t(апiтального будiвницгва ДнiпровськоТ MicbKoT ради
(наймеrryвання головноrc розпорядника коцпiв rriсцевого бюрrcry)

Департамент капiтilьноrо будiвництва Днiпровськоi MicbKoT ради
(найменрання вiдповhального виконавця)

7693 0490

ЗАТВЕРРКЕНО
,]аказ MiHicтepФBa фiнавсiв Украjни 26 серпня 2014 року N9ВЗб
(у редакц]li наказу MiHicтepФBa фiнансiв УкраlЪи

вiд 29 грудня 201В року М 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

flепартамент кап iтального будiвн и цтва !нiпровськоi
мiськоI ради

(найменування rcловноrо розпорядвика KoшiB мiсцевого

вiд оЦ о "( 2а2З N9

1и053418

(код за еДРПОУ)

бюде

с

l500000
(код ПроФамноТ класифiкацГl

вl4даткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

,l510000

(код ПрограмноТ класиФкацlТ
вl4даткiв та кредrryвання

мiсцевого бюдх(ery)

l517693

]и053418
(код за еДРПОУ)

0/ý76000000
(код бюджету)(код ПроФамноТ класиФкаЦi

BlцaTKB та кред}rryмння
мiсцевого бюд)еry)

(код ТиповоI програмноТ класиФкацТ
в}цатldв та Федrryвання мiсцевого

бюр{ету)

(код ФункцiональноТ
класифiкац-i видажiв та
кредиryвання бюдх<еry)

7.

обсяr бюдкетних призrrаченЫбюдкетних асиrнувilнь - 500 000 гривень, у тому числi загального фонду - 500 000 rривень та спецiальноrо фонду - 0 rривень

ПИстави для викованвя бюметноi програми

кфйу,пr }фdш, ьодЕD|d цдрЕ )фdнr, з* !Q.тq ']]polEF. аqrл@ш в )4Фdнr, зФr УрДlr'гlD оlrrбу. оa.ж !цФ! Ф..рядув*я', ý ШПсr€!с@ ф}.Ё yDd* вЦ 2aoa2o1.r М аЗа Тр дрd
пffi,.Ф.ЕrчQф прсрrrрФлmuбD]уФtадrяюъ ФЕшя Ibr..E6r.дcn ., i!|Двв lвrllФEв ф..iУrвfu!й 20,0elol7 }& 7ВтфоФ.Oдrgш фвrшлрфDФцоrrлаоdtsd{ 'даrЕпФqдпrв.s riorФ 6,одЕril., J laац р!'я дiФоФldl ri(фI Ёдr dд зоа2о16 м 17ý'про *rъ.рЕф гFоФех ре!.Фarй* й рФ.lry Фrrф @tqдsв riф Дфа Е 20' - М4 po.ii, i .liФц рiф
дtто*ют riфl рад, * 1i1,12,rl'2 lt! 2в1 тр йqЕв Д'ФФ,d rйФIЕ9(ФФалшd t!.rбдi н.2о2з рlf,

Мета бюдхеftоТ програми
Виконання заходiв з освiтлення об'екгiв благоусФою та iнфрасгрукryри мiсга в перехИний перiод передачi балансоугримувачу та охорони об'екiв незавершеного будiвництва.

Завдання бюджетноТ програми

lншi заходи, пов'язанi з економiчною дiяльнiстю
(найменування бюджетноТ проФами зйно з Типовою
проФамною класифiкацiею видаткiв та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

6. ЦИi державноТ полiтики, на досяпення яких спрямована реалiэцiя бюдкетноi програми

\,l9 з/п Завдання
1 хорона об'епiв незавеDшеного бчдiвництва
2 )свiтлення об'опiв благочбDою та iнфоасгDчкryои мiсга в пеDехiдний перiод лередачi балансочтримчвачч

1.

5.



9. Напрями викорисганпя бюдl(епих коштiв

1О. Перелiк мiсцевих / регiон:lльних програм, що виконуються у сшадi бюддетно'i програми

М з/п Напрями використання бюд)l(етних коштiв Заrальнпй фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 4 5
20U U0{, 2оо 00U

2 3абезпечення освiтлення об'екгiв благоусгрою та iнфрасгру(ryри мiсга в перехИниЙ перiод передачi балансоугримувачу 300 00( з00 00с

Усьог( 500 00( 500 00с

м з/п Найменування мiсцевоТ / регiональноТ програми спе] (Ьонд Усього
1 2 з 4 5

1
"1рограма реформування та розвитку комунального господарства Mifra Лнiпра на 2o2IJ - 2024 ром 5о0 00с 5оо 00[

Усьогс 500 000 500 00(

1 1. Результативнi показники бюметноii програми

':+\-F
ь;. ý'405з4,'iD _ -yi

,Щuрекmор dепарmаменmу капimальноео буOiвнчIцпва

Днiп po?cb\oi м icbKoi paOu

ПОГОДЖЕНО:
flепартамент

3асmупнuк
0епарmаменmу
бюdх<е mу Дн i п poBcbKa;i

Дата погодження

м.п.

Волоduмuр ГУ!ЗЬ

(iнiцiалйнiцim, прiэвице)

ольеа ЧЕРКдС

(iнiцiалйнiцiал, прiзвище)

Рi|rtансiЪ '

ео


