
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

(ЗЛ №_________
Н А К А З

Про внесення змін до паспорту 
бюджетної програми місцевого 
бюджету на 2022 рік

Відповідно д о  вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 
26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового
методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказу 
Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження 
складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів» зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 
09.08.2022 №693 «Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.21 
№2/13 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік»

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 
2022 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - департаменту 
громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради по кодам:

2218240 Заходи та роботи з територіальної оборони.

Директор департаменту 
громадського порядку і 
цивільного захисту 
Дніпровської міської ради



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції' наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ 
Департаменту громадського порядку і цивільного 
захисту Дніпровської міської ради 
від №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. ______2200000______  _______________ Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради_______________  ________23928294
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

2. ______2210000______  _______________ Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради_______________  ________23928294
(код Програмної (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

3. 2218240
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

________ 8240________
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

________ 0380________
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Заходи та роботи з територіальної оборони_______
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

04576000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 363 075 061,00 гривень, у тому числі загального фонду - 253 611 839 гривень та спеціального фонду -109 463 222 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільвого методу складання та виконання місцевих бюджетів" 
зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 
23.02.2022 №28/16 "Про затвердження Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки”,зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 09.08.2022 №693 "Про внесення 
змін до рішення міської ради від 08.12.2021 №2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п __Цілі_державної політики
1 Забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави

7. Мета бюджетної програми
Здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Забезпечення виконання заходів щодо сприяння територіальній обороні міста



9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 5 Я
1 Забезпечення виконання заходів щодо сприяння територіальній обороні міста 253 611 839 109 463 222 363 075 061

Усього 253 611 839 109 463 222 363 075 061

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної прог£ами__ Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3
1 Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 202І-2о2й роки 253611839 109463222

І_____ Усього 253611839 109463222 363075061

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
ВИМІРУ

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Забезпечення виконання заходів щодо сприяння територіальній обороні міста
1 затрат

Обсяг видатків грн
рішення міської ради, рішення 

виконавчого комітету 253611839 109463222 363075061
2 продукту

Кількість предметів, матеріалів, предметів довгострокового користування, яке од / / договори 23 14 37
3 ефективності

Середні витрати на придбання предметів, матеріалів, предметів довгострокового ф у розрахункові дані 11029471 7818802 9812839
4 ЯКОСТІ

Відсоток придбання предметів, матеріалів, предметів довгострокового 
користування до потреби / Р  Відс розрахункові дані 100 100 100

Олександр ЧУДНОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департамені

ПОГОДЖЕНО: И -ф -Ч  /  ?  '  II
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпрової
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Заступник директора-начальник 
управління фінансів департаЬишфіА >„> й У 1'4'  
економіки, фінансів та міського бюджету 
Дніпровської міської ради

кої міської ради

(підпис) X
Дата погодження

М.П.


