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Про внесення змiн до паспорту
бюджетноi програми на 2023 piK

Вiдповiдно до вимог Бюджетного кодексу Украiни, наказу MiHicTepcTBa

фiнансiв Украiни вiд 26.08.2014 Ns 836 кПро деякi питання запровадження

,,ро.рu*"о-цiл"о"ого методу скпадання та виконання мiсцевих бюджетiв>, зi
.йi"ur", наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 20.09.20|7 jф 793 <Про

затвердження скJIадових програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування

мiсцеЪих бюджетiв>>, зi змiнами, рiшення MicbKoi ради вiд 23 .02.2022 Ns 28ltб
<Про затвердження Програми щодо сприяння територiальнiй оборонi MicTa

Щнiпра на 2022_2о26 poKD) зi змiнами; рiшення виконавчого KoMiTery

лirrро".ькоТ MicbKoi ради вiд 04.0t .202З J\b 2-411 <<Про внесенНЯ ЗМiН ДО

рiшення MicbKoi ради вiд 14. |2.2о22 Ns 2/31 <Про бюджет Щнiпровськоi MicbKoi

територiалъноТ громади на 2023 piK>>

НАКАЗУЮ:

Внести змiни до паспорту бюджетноi процрами мiсцевого бюДЖеТУ На

2о2З piK шо головному розпоряднику коштiв мiсцевого бюджеry

,щепартаменту капiтапьного будiвництва,щнiпровськоi Micbkoi ради за кодом:

1518240 Заходи та роботц,з

,Щиректор Володимир ГУЩЗЬ

,оi оборони



1-

пАспорт
бюОжеmноТ проерамч мiсцевоео бюOжеmу на 2023 piK

Департамент капiтальноrо будiвництва flнiпровськоii MicbKoi ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

,lаказ МiнiФерФа фiнансiв УкраТни 26 серпня 2О14 року N9836

(у редакфi наказу MiHiФepfrBa фiнансiв Украjни
вИ 29 Фудня 2018 року N9 1209)

ЗАТВЕРflЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

!епартамент капiтального будi вн ицтва,Щн iпровськоТ
MicbKoT ради

(вайменування головноrо розпорядника KoшiB мiсцевого бюджету)

вiд Оr. О/. 2ОZЭ N9 +

rи0534181500000
(код Програмноi класифiкацii

видаткiв та кредиryвання мiсцевого
бюджеry)

1510000
(код ПроФамноТ класифiкацГi

видаткiв та кред!гryв€lння мiсцевого
бюд),@ту)

15182ф
(код ПрграмноТ класифiкацii

видаткiв та кредlrryвання мiсцевого
бюдхету)

(найменування головного розпорядника коLrлiв мiсцевого бюджеry)

Департамент капiтального будiвництва flнiпровськоi MicbKoT ради

(код за еДРПОУ)

Zи053418

824о

Gод Типо"оi 
"роФа""оiкласифiкацП видаткiв та

крqд}fryвання мiсцевою
бюджету)

(найменування вiдповiдального виконавця)

0380
(код ФункцiональноI

класифiкацii видаткiв та
кредитування бюджету)

профамною класифiкацiею видаткiв та кредугryв€lння
мiсцевого бюдяеry)

(код за еДРПОУ)

0lБ7600000о.
(код бюджету)
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Мета бюдкеtrноi проФами
ОрганiзаФя заходiв з терrrорiальноТ оборони

Завдання бюрхетноТ проrрамп

6.

7.

2.



9. Напрями використання бюджетних коштiв

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, шо виконуються у складi бюджетноТ програми

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

1 2 3 4 5

1 }абезпечення поточного ремоrгry об'екriв для проведення заходiв та робiт з територiальноТ оборони 321 000 00с 321 000 00(

4 567 88с 4 567 88(

Усьогс 3?1 000 000 4 567 88( з25 567 88(

N9 
'п

загальншй фонд Усього
2 3 4 5

lрограма щодо сприяння територiальнiй оборовi мiсга Днiпра на 2022-2026 рокй 321 000 00с 4 567 88[ 325 567 а8(
Усього 321 000 000 4 567 88( 325 567 а8(

11. Результативнi показники бюдясетноi проrрами

Дuрекmор 0епарmамен mу капimальноео
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ольеа ЧЕРКАС

MicbKoT ради

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

гривень

та мlського

фiнансiв
MicbKoeo
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