
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

просп. Д. Яворницького,75,м. Дніпро, 49000 ,тел.(056)7452595, е-шаіі: socialpoIitika@dmr.dp.ua

НА К А З
« ^ » ________ 2022 р. №

Про внесення змін до паспорту 
бюджетної програми на 2022 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 
2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказом 
Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про 
затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів» зі змінами, рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13"Про 
бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами, 
рішенням міської ради від 25.07.2018 №8/34 «Про цільовий фонд міської ради» 
зі змінами, розпорядженнями міського голови від 23.02.2022 № 1-23/2-р, 
26.08.2022 № 2-26/8-р, 30.08.2022 № 3-30/8-р 
Наказую:

Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 
рік по КПКВК МБ:___________________________________________________

№
п/п

код Найменування програми

1 0817691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади і фондів, утворених Верховною радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої влади

mailto:socialpoIitika@dmr.dp.ua


ЗАТВЕРДЖЕНО
Іаказ 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 соціальної політики Дніпровської 
міської ради

від.

(найменування головного розпорядника коштів м ісцевого бюджету) 

№

^найменування головного розпорядник ■о бюджету)

У®

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

40506080
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0800000
(код Програмної

Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40506080
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0810000
(код Програмної

Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0817691
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

_________7691_________
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

_________0490_________
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої влади і фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого самоврядування і
місцевими органами виконавчої влади______________

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

04576000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 370 800 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 370 800 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2016 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового 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 25.07.2018 № 8/34 "Про цільовий 
фонд міської ради" зі змінами,рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами, розпорядження міського голови від 09.02.2022 № 3-9/2-р , 
26.08.2022 № 2-26/8-р, 30.08.2022 № 3-30/8-р

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



№ з/п __ЦІш_де£жавної політики
1 Реалізація функції допомоги особам, які потрапили в скрутну життєву ситуацію

7. Мета бюджетної програми
Виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів із цільового фонду міської ради

8. Завдання бюджетної програми

|№ з/п Завдання

1— 1_____ Здійснення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 5

1
Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду 
міської ради для надання матеріальної допомоги 370 800 370 800

Усього 370 800 370 800

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники Одиниця
В И М ІО У

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7

1 Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення К О Ш Т ІВ  3 Ц ІЛ Ь О В О Г О  ( )онду міської ради
1 затрат

О б сяг видатків  на надання м атер іально ї допом оги  | грн. |розп о р я д ж е н ня  м ісько го  голови | | 370 8 0 0 | 370 800
2 продукту

К ількість  отрим увач ів  м атер іально ї допом оги  | ос іб  |розп о р я д ж е н ня  м ісько го  голови | | 2 2 | 22
3 ефективності

середній  розм ір  м атер іально ї доп ом оги  на о д н у  особу | грн. [розр ахунков і д а н і | | 1 6 8 5 4 ,5 5 | 1 6 8 5 4 ,5 5
4 Я КО С ТІ

% виплау£дапцатнрї8п*(Ц рі допом оги  | в ідс. |розр ахун і^ое гл а^ і | | 100 | 100

ПОГОДЖЕНО
Департамент економіки, фінансів

^ 5060'
Заступник врфеїряораун^чарьф 
управління фін&ієів^еЬЕіра!г£менту 
економіки, фінансів та міського бюд, 
Дніпровської міської ради

Дата погодження ^  

М.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)


