
ДНIПРОВСЬКА MICьKA РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ КАПIТАЛЬНОГО БУДIВНИЦТВА

4в. 0l , 2023

нАкАз

м. .Щнiпро 40

Про затвердження паспортiв
бюджетних програм на 2023 piK

Вiдповiдно до вимог Конститучii Украiни, Бюджетного кодексу Украiни,
наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд 26.08.2014 Ns 836 кПро деякi питання
запровадження програмно-цiльового методу складання та виконання мiсцевих
бюджетiв), зi змiнами, наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 20.09.20|7
J\b 793 <Про затвердження складових програмноi класифiкацii видаткiв та
кредитування мiсцевих бюджетiв), зi змiнами, рiшення Щнiпровськоi мiськоi
ради вiд |4.t2.2022 Jф ЗlЗL <Про Програму економiчного i соцiа_гlьного

розвитку ,Щнiпровськоi MicbKoi територiальноi громади на 202З рiю>, зi змiнами,

рiшення виконавчого KoMiTeTy Щнiпровськоi MicbKoi ради вiд 13.01 .2023
Ns 2-1311 <Про lrерерозподiл бюджетних призначень на 2023 piK>

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм мiсцевого бюджету на 202З р\к
по головному розпоряднику коштiв мiсцевого бюджету .Щепартаменту
капiта-гlьного будiвництва Щнiпровськоi MicbKoi ради за кодами:

м

1 5 16030
15 173 10

|5|7322
I517з25

,Щиректор департам

Органiзацiя благоустрою населених пунктiв
Будiвництво об'ектiв житлово-комун€tлъного господарства
Будiвництво м ов та закладiв
Будiвництво с, за закладiв фiзичноТ культури i спорту

Володимир ГУЩЗЬ'.,.\=-#
1-r; {405здrЪ



l. 1500000
(код Програмноi класифiкацiI

видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

2. 1510000
(код Програмноi класифiкацiТ

видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

з. 1516030
(код Програмноi класифiкацiТ

видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

пАспорт
бюOжеmноi проерамч мiсцевоео бюOжеmу на 2023 piK

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

Департамент капiтального будiвництва Днiпровськоi Micbкoi ради
(найменування вhповiдального виконавця)

6030 0620 Органiзацiя благоустрою населених пункгiв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ MiHiФepffBa фiнансiв Украiни 26 серпня 2014 року N98Зб
(у редакцii наказу MiHicтepФBa фiнансiв Украiни
вiд 29 грудня 2018 року N9 1209)

3АТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

!епартамент капiтального будiвництва ДнiпровськоТ
MicbKoT ради

(наймевуванвя головного ро3порядника кощiв мiсчевого бюджеry)

вiд /В . D /, ZO2Э N9 /о

4405341 8
(код за еflРПОУ)

440534l8
(код за еflРПОУ)

0457600000
(код ТиповоТ програмноi
класифiкацri видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

(код Функцiональноi
класифiкацiТ видаткiв та
кредиryвання бюджеry)

(найменування бюджетноТ програми згiдно з Типовою
програм]ною шасифiкацiею видаткiв та кредиryвання

мiсчевого бюджеry)

(код бюджеry)

4. обФr бюдGrяп прхзн.юньбод:Еfrп ф,fllув.нь - lЗ r!3 йl rDхфнь, rюму чФi з.фьюre (фнду - O rDишь п спецiшшоф фоtrlv - {3 r3а Я9 rрr*ь

5. пiqсвш дв вхюкння 6,оFпrоt проrрам.

пршЕsнь на 202З рll.

6. Цiлi державноТ полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюдlrетноТ проrрами

{9 з/п Цiлi державноi полiтики
1 Этворення сгrриятливих умов для життедiяльностi людини, полiпшення iнженерно-технiчного стану Tep i'L

7. Мета бюдкетноI програми
Г'|iдвищення рiвня благоустрою мiсга

8. 3авдання бюдкетноТ програми

{9 з/п 3авдання
1 Погашення коедитооськоi заборгованностi. яка угворилась станом на 01.01.2023 року

9. Напрями використання бюдlсетних коштiв гривень



Напрями використання бюдкетних коштiв

1О. Перелiк мiсцевих 
' 

регiональних програм, чlо виконуютьGя у складi бюдt<етноi програми

1 1. Результативнi показники бюдкетноi програми

flupeKmop Оепарmамен mу капimальноео
буёiвнuцmва Днiпровськоi мiськоrраdч il

т економIки,

ВолоOuмuр ГУДЗЬ

фiнансiв mа
padu '-z--^a

(пiдпис) 
-----

(Власне iм'я, ПРlЗВИЩЕ)

ольеа ЧЕРКАС

(Власне iм'я, ПР13ВИЩЕ)

N9 з/п 3агальний фонд Спецiальний фонд Усього

2 3 4 5
1

13 1з8 54! 13 13Е 54!
lзlз8 5пння погашення кредиторськоl заOоргованностl, яка утворилась на U1 .Ul.zч4!j9ку

Усьог(
,lз 138 54!

*";.;т#л")
MicbKoT ради



1500000
(код Програмно] класифiкацij

видаткiв та кредитування
[,liсцевого бюджету)

1510000

@
видаткiв та кредитування

мiсцевого бюджету)

1517310
(-од Гф"ц""".,' -асrфка,Лi

видаткiв та кредитування
мiсцевого бюджету)

(ко,q ТиповоТ програмноТ
класифiкацiТ видаткiв та
кредиryвання мiсцевоrо

бюджеry)

(код ФункцiональноТ
класифiкацii видаткiв та
кредиryвання бюджету)

пАспорт
бюOжеmноТ проерамч мiсцевоео бюОжеmу на 2023 piK

Депа-ртамент капiтмьного будiвництва ДнiпровськоТ MicbкoT ради
(найменування вiдповiдального виконавця)

Будiвництво об'екгiв житлово-комунaiльного
7310

ЗАТВЕРДЖЕНО

lаказ MiНjcтepcтBa фiнансiв Украiни 26 серпня 2014 року N9836
(у редакцai наказу MiHicтepcт8a фiнансiв Украiни
вiд 29 грудня 2018 року N9 1209)

3АТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
,Щепартамент капiтального будiвництва ДнiпровськоТ
MicbKoT ради

(найменуванвя головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджету)

./6.of , z,о2э N9 /о

4053418
(код за еДРПОУ)

4405341 8
(код за еДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

програмною класифiкацiею видаткiв та кредитування
мiсцевого бюджету)

4.

5.

обсяrбюдфЕпрrrн.ч.нь&одспшrсrпryв.нь - зо 737 916 rрr*ь, у юrу чlфi яfuьноФ фоrд' - 0 
'Dхфнь 

п сп.ФФьною фо!ду. З0 
'37 

916 Фхфнь

пис€вх для вrюн.нм бодflоi проrрrхх

фцiмьноФ рФпry дяiпро*ььi мiфi ъгmrйльноi lропадп к 2о2з pil', ,i мiнэrr; рlщнн, мювоФ шiтёту lф 1З,01,202З М 2 ] З,/1 'Про п.рероlподiл бьдrФих при*а.нь ю 202З pid

Мета бюдl<етноТ проrрами
Розвиток )с,lтлово-комунального юсподарства та iнфрасrрукгури мiсга

Завдання бюдкетноТ програми

7.

8.

(найменування головного розпорядника коuлiв мiсцевого

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

N9 з/п Завдання
1

9. Напрями використання бюджетних коштiв гривень

,l.

оцз



N9 з/п Напрями вrкористання бюдкетних коцгriв Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

z J 4 5

30 787 9161 30 787 91с

30 787 916 30 787 91€

.t0. Перелiк мiсцевих / регiонirльних програм, lцо виконуються у складi бюдr<етноi програми

11, Результативнi показнхки бюдхетно[ проrрами

ВолоOuмuр ГУ,ЩЗЬ

MicbKoi ради

(Власне iм'я, ПРlЗВИЩЕ)

ольеа ЧЕРКАС

фiнансiв
Micb4oeo

'-z,,"*,----
(пiдпис) с/ (Власне iм'я, ПРlЗВИЩЕ)

luрекmор 0еп арmамен mу капimаll ьно2о

flнiпровськоi MicbKoi paOu

та мiського



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicтepfrBa фiнансiв Украiни 26 серпня 201 4 року N9836
(у редакцii наказу MiHicтepйBa фiнансiв Украiни
вiд 29 грудня 201 8 року N9 1209)

3АТВЕРflЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
[епартамент капiтального будiвництва !нiпровськоТ
MicbKoT ради

(найменування rоловного розпорядника кошiв мiсцевого бюджету)

вiд ./€. О /, 2О 2Э Ns ,/о

1,

2.

3.

4.

,l500000

(код Програмноi класифiкацiТ
видаткiв та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

151 0000

КоМFограмно'| клас,ф*ащ
видаткiв та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

1517322
(код ПрограмноТ класифiкацii

видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

7322
(код T""o"o'i програ|t ноТ

класифiкацiТ вtцаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

0lи3
(код ФункцiональноТ

класифiкацiТ видаткiв та
кредитування бюджеry)

пАGпорт
бюOжеmноi проерамч мiсцевоео бюёжеmу на 2023 piK

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

Департамент капiтальноrо будiвництва Днiпровськоt Micbкol ради
(найменування вiдповiдального виконавця)

44о53418
(код за еДРПОУ)

&053418
(код за е.ЩРПОУ)

0457600000
(код бюджеry)

програмною класифiкацiею видаткiв та кредиryвання
мiсцевоrо бюджеry)

Обсяr бюдхетних призначень/бюдt(етних асигнувань

Пiдстави для виконання бюдкетноi програми

320 786 rривень, у тому числi загального фонду - 0 rривень та спецiального фонду _ 320 786 rривень

6. Цiлi державноТ шi ки, Е доФrяёню яхих спрямофва реФiзацiя Ыодrвнот проrр€м,

Мета бюджетноТ програми
Створення комфортних умов у медичних установах та закладах

Завдання бюджетноi проrрами

7.

9. Напрями використання бюдt<етних коштiв rривень



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

2 J 4 5

Йбфг,ечення гюгаlJJешf кредиторськоТзаборгованностi, яка уrворилась на 01-01.2023 року з2о 7ас 32о тае

Усього 320 786 з20 786

1О. Перелiк мiсцевих / регiонalльних програм, що виконуються у складi бюдхетноТ програми

N9 з/п Найменування мiсцеЕФ репональноI програми Загальний фонд Усього
з 4 5

ГББоама економiчного i соцiального розвиткY Днiпровськот MicbKoT територiальноl громади на zuzz plK sZU / о( 32о lat
Усього 320 78( 32о78с

,t1. Результативнi показники бюджетноI програми

N9 з/п показники
Одиниця
пимiпч flдерело iнформацij Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

2 3 4 5 ь 7

laTDaT

lKocTl

,Щuрекmо р 0 е па р mа ме н mу ка пim ал ьноео буd i вн u цmва
Днiпровськоr MicbKoi paOu

ПОГОДЖЕНО:l|Ul чдлЕпч.
flепартамент економiки, фiнансiв та мiськоrо бюджеry Днiпровськоi мiськоI ради

Волоduмuр ГУД3Ь

*^*r.-
(r*r") -

(Власне iм'я, ПРlЗВИЩЕ)

ольеа ЧЕРКдС

(Власне iм'я, ПРlЗВИЩЕ)

fo;lы

',1-t+

"i.^JД s о ь



пАспорт
бюOжеmноi проерамч мiсцевоео бюOжеmу на 2023 piK

Департамент капiтального будiвництва ДнiпровськоТ MicbкoT ради
(найменування головного розпорядника коцлriв мiсцевого бюджеry)

ýепартамент капiтального будiвництва flнiпровськоi Micbкoi ради
(найменування вiдповiдального виконавця)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ MiHioepcTBa фiнансiв Украiни 26 серпня 2014 року N9836
(у редакцll
наказу

3АТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
,Щепартамент капiтал ьного будiвн ицтва,Щнiпровськоi
MicbKo[ ради

(найменування мiсцевого бюджеry)

,/овiд ./е.о/, zаzэ

44053418
(код за е!РПОУ)

44053418

1500000
(код ПрограмноТ класифiкацiТ

видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

1510000

@
видаткiв та кредиryв€lння

мiсцевого бюджеry)

1517325
(код Програмноi класифiкацiТ

видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

(код за еДРПОУ)

0457600000
(код ТиповоТ програмноi
класифiкацiТ видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

оцз
--TБдФСiональноТ

класифiкацii видаткiв та
кредиryвання бюджеry)

Будiвництво споруд, установ та закладiв фiзичноТ
культури i спорry
(найменування бюджетноТ програми згiдно з Типовою
програмною класифiкацiею видаткiв та кредитування

мiсцевого бюджету)

(код бюджеry)

4.

5.

обсяг бюдlсетних призначень/бюд|(етних асигнувань - 686 846 гривень, у тому числi загального фонд, - 0 rривень та спецiального фонд, - 686 846 гривень

Пiдстави для виконання бюдкетноi проrрами

Б,q)Gпrй Фд* уф.iни; lý@ шHEJBpсM фнм:i. УФdп ви 26,0а,2иa м аза .пр. дфп пивя, ФройдЕкм tФ..раlр,lhюф сgrоду фаданю Е шмння мiqФп аqдвiФ, !i ýiюrr; н.Ф
MiHk BpcФ фжrв уФ.lш.Ф 20,0е.2о17 ý7в апро ýrЕ9двм ф.ды прфr.хюiФвq,йцr.' вцаrdЁ Е rlqдNDиM clol.ж аqдвпФ,.l*iн.ш; рiJ.шя l-БюT Fли lф l4,]2l022 М ЗВ1 "Про ПрофФу
фriчю i diлм Dо!.лrу дrhрффraa riсют ъриlt liФьld ФФrади Е 2023 i,t, l *iн.миi рiФяя шмф @h.ту ви 1з.Or.Дв м 2_1з/1 'ПрФ вр€ровлqяй йqдЕпп пр4***ь на 2023 pia

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

Завдання бюджетноТ програми

7.

6, Цiлi державноТ полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюдя<етноТ проrрами

9. Напрями в].tкористання бюдхкетних коштiв гривень

7325

8.



,

М з/п Напрями використання бюджетних коrцтiв Заrальний фонд Gпецiальний фонд Усього

2 3 4 5

Забезг,ечення погацlення кредиторськоТ заборюванностi, яка угвори!q9щ9!]J]/!цil!L 686 Е4€ 686 84€

Усього 686 846 686 84€

1О. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, цо виконуються у сtglадi бюдрсетноi програми

1,t. Результативнi показники бюдltетноТ програми

Дuрекmор 0е п арmаме нmу капimальноео
буOiвнuцпва fiHi провськоi MicbKoi раd ч

ВолоOuмuр ГУ!3Ь

(Власне iм'я, ПРl3ВИЩЕ)

ольеа ЧЕРКдС",--2--е-- , /'
Ф^"*' ' (Власне iм'я, ПРlЗВИЩЕ)

MicbKoI ради


