
1 1500000

Затверджено
Наказ MiHicтepcTBa фiнансiв УкраТни

26 серпня 20,14 року N9 836

"(у редакцij наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
вiд 01 листопада 2О22року N9 З59)"

3BiT
про виконання паспорта бюджетнот програми мiсцевого бюджету за2022рiк

!епартамент капiтального будiвництва flнiпровськоТ MicbкoT ради 4405341а
(код Програмно'l шасифiкацii

видаткiв та кредитування

(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджеry)

2. 1510000 Департамент капiтального будiвництва flнiпровськоi Micbкoi ради
(юдГФота""о.-ФФ*щ' @

видаткiв та крёдиryвання
rIi-,,6рлгл 66nvбTw\

Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у MicTaX (Micтi Киевi), селищах, селах,
з. ,l51 0160 0160 О111 територiальних громадах

(код за еДРПОУ)

44о53418
(код за еДРПО'

04576000000

видаткiв та кредиryвання масифiкаqГi ви.qаткiв та шасифiкацii видаткiв та мiсцевого бюджету)
мiсчевого бюджеry) кредиryвання мiсчевого кредитування бюджеry)

4. Цiлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямовано реалiзацiю бюджетноТ програми

Na з/п Цiль державноТ полiтики

1 Реалiзацiя державно] та мiсцевоТ полiтики у сферi будiвництва

5, Мета бюджетноI програми
кеоiвництво iчправлiння ч вiдповiднiй сферi м. Днiпра

6. 3авдання бюджетноi програми

N9 з/п 3авдання

1 Здlйснення департаментом наданих законодавством повноважень у сферi 0удiвництва

7, Видатки (наданi кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштiв за бюджетною програмою:
7,1 . Аналiз роздiлу (Видатки (наданi кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштiв за бюджетною програмою)

N9 з/п
Затверджено у паспортi бюджетноТ програми kacoBi видатки (наданi кредити з бюджеry) Вiдхилення

загальний фонд спецiальний фонд усього загальний фонд спецiальний фонд усього загальний фонд спецiальний фонд усього
1 2 J 4 5 6 7 о 9 10 1

Усього б о19 545,о0 1 939 141,0с 7 95Е бЕ€ 4 169 41 ,] 
,о0 1 939 140,00 16 108 551,0с ,] 65U ,]34,U( -1,U(

1

JаОезпечення здlиснення департаментом
lаданих законодавством повноважень у сферi 5 з96 243,00 1 1 939 141 ,0с 17 335 384,0с 3 576 471 ,0с 1 1 939 140,00 15 5,15 61 

,1 
,0с 1 а19 772,ос _1,00 1 819 773,0с

2
3абезпечення здiйснення департаментом
]2вл2нь з iнrhопматизаl tiT

101 160,00 101 160,0с 1з0 з40,0с 1 30 340,0с 29 180,00 29 1 80,0с

3абезпечення проведення поточного ремонry
адмiнбудiвлi

522 142,о0 522 142,0с 462 600,0с 462 600,0с _59 542,00 -59 542,ос

7 2 По*gю цrодо причин вИшлёння обФdё ЕФвж Blяff{iв (наданих кредпiв з бодrery) 9 напрямом виюриmння бqр@пих Фщiв
Ыд с,6фriв, зФмЕнп у пепоргi бодмоi прогрвми"

-1 ts50 13a



2

1

Також гворилась кредиторська заборгованнiсть станом на 01,01,2023 за послуги з прибирання примiщення адмiнбудiвлi у poзMipi 345 267 грн.

lжнlсть виникла внаслlдок наданого акту виконаних poolт.

8. Видатки (наданi кредити з бюджету) на реалiзацiю мiсцевих/регiональних програм, якi виконуються в межах бюджетноt програми

Найменування мiсцевоt7регiональноi програми

9. Результативнi показники бюджетноТ програми та аналiз ix виконання;
9,,1, Аналiз показникiв бюджетноl програми

Ns з/п показники
Одниця
вимiру Джерело iнформацiТ

3атверджено у паспортi бюджетно]
програми

( l ичнl IJезуJ lb l а l иtsнI l lоказники, лUUх| ну l

за рахунок касових видаткiв (наданих
кредитiв з бюджетч)

Вiдхилення

загальний
Фонд

спецiальний
фоFtд

усього
загальний

фонл
спецiальний

фонл усього
загальний

Фонд
спецiальний

фонд усього

1 2 4 ь 7 8 о 10 11 12 13

1 затрат
1.1 )бсяг видаткiв апараry департаменry грн рlшення Mlcbkol ради 5 396 24з 5 396 24з 3 576 471 3 576 471 1 819 772 1 81s 772
1.2 (lлькlсть штатних одиниць апараry департаменry од. рlшення Mlcbkol ради 18 1€ ,1t

1

lJ

оОсяг видаткlв госпрозрахунковоI групи (надходження вlд

плати за послуги, що надаються бюджетними установами
згiдно iз законодавством) грн. эiшення lиiсько] ради

,1 1 939 141 11 939 141 11 939 140 11 939 14с -1 1

1.4 кiлькiсть штатних одиниць госпDозDахVнковоi гоVпи эд J,lтатний розпис 1 1 71 71

1.5 обсяг видаткiв на оплаry послуг з iнформатизацiТ грн. эiшення MicbкoT ради 101 160 101 16с ,130 34с 130 34с 29 180 29 18с

,1.6 обсяг видаткiв на пDоведення поточного DeMoHTv грн.
эiшення MicbкoT

эади, довiдка
522 142 462 60с 462 60с -59 542 -59 542

2 продукп/

2-1 кiлькiсть отриманих доручень, листiв, звернень, заяв, скарг эд.

lрограма "3агальна
(анUёляпiя" 1 500 1 50с l Zoc 1 26с -234

2.2 кiлькiсть пiдготовлених нормативно-правових акгiв эд.

lрограма "3агальна
(анUеляоiя" 20с 20с lo/ lo/

кiлькiсть укладених договорiв на оплату послуг з
нфоDматизацii эд. lоговори

7 1 1

2.4 площа адмiнбудiвлi (в. м. Технiчний паспорт 44a 445 445 445
3 ефекIивностi

<lлькlсть виконаних доручень, листlв, звернень, заяв, скарг
la олного поаuiвника од. оозпаwнковl л2нl

oJ 7с 7о -1з 1

<lлькlсть пlдготовлених нормативно_правових акт,в на
эдного пDаuiвника од. розрахчнковl данl

11 11 о

эереднi витрати на лримання однiеi штатноi одиницi
апаDатV депаDтаментV грн 0озрахунковi данi

,оо 7оa 299 791 198 69з 1 98 693 -101 09€ _101 09€

]ереднl витрати на лримання однlеl штатноI одиницI
-оспDозоахчнково'i гочпи грн. розрахунковi данi

168 157 168 157 168 157 168 157

]ередня Bapтicтb однiеi послуги з iнформатизацiт грн, розрахчнковi данi 12 64a 12 645 18 62с 18 620 5 975
Jo ;ереднi витрати на поточний ремонт 1 кв. м. будiвлi грн, розрахунковi данi 11 1 173 1 039 -,lэ4 -134
4 aKocTI

4.1

зiдсоток вчасно виконаних доручень, листiв, звернень, заяв,
:карг вiд загально-l кiлькостi вiдс. созDахчнковi данi

10с 100 10с 100

4,2
вlдсоток затверджених нормативно_правових актlв вlд

загальноТ кiлькостi пiдготовлених зiдс, эозоахчнковi данi
,10с 100 10с ,100

4,3 вiдсоток виконаних послуг вaд загально'i кiлькостi послуг зiдс. эозрахунковi данi 10с 100 10с 100 10с

1



N9 з/п показники Uдниця
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними показниками

1 2 4
1 затрат

1.1 )бсяг видаткiв апараry департаменry грн,

РозОlжнIсть виникла за рахунок eKoHoMll коштlв, яка лворилась внаслlдок проведення процедури закупlвлl на послуги з ремонту та оОслуговування
автомобiлiв через систему Прозоро, Також угворилась кредиторська заборгованнiсть станом на 0,1.01 .2023 за послуги з прибирання примiщення
адмiнбудiвлi у розlмiрi 345 267 грн.

обсяг видаткiв на оплаry послуг з iнформатизацiТ грн.

РозОlжнlсть виникла внаслiдок проведення процедури закупiвлi послуг програмного забезпечення, послуг звязку, поточного ремонту та технiчноrо
]бслчговчвэння оопехнiки чепез системч ппозопо

1-o обсяг видаткiв на проведення поточного ремонry грн. розоlжнlсть виникла внаслlдок наданого акry виконаних pooiT.

2 продукrу

2.1 кiлькiсть отDиlманих дорччень, листiв. звеDнень, заяв, скаOг од.
)озбiжнiсть виникла у звязку з фактичним надходженням мIеншоТ кiлькостi коресподенцii, нiж планувалось,

2.2 кiлькiсть п iдготовлених нормативно-правових aKTiB од, Розбiжнiсть виникJ]а у звязку з фактичним пiдготовленням меншоj кiлькостi наказiв, нiж планувалось.

z-э
кlлькlсть укладених договорlв на оплату послуг з
нфооматизаuii од.

Розбiжнiсть виникла внаслiдок укладених договорiв через систему Прозоро.

3 ефективностi

3.1

{lлькlсть виконаних доручень, листlв, звернень, заяв, скарг
Ja одного пDацiвника од,

Розбlжнiсть виникла у звязку з факгичним надходженням меншоТ кiлькостi коресподенцiТ, нiж планувалось.

{iлькiсть пiдготовлених нормативно-правових акriв на
эдного поацiвника од.

Розбiжнiсть виникла у звязку з фактичним пiдготовленням меншоi кiлькостi наказiв, нiж планувалось.

JJ

]ереднi витрати на угримання однiеi штатноI одиницi
]параry депаDтаментч грн.

Розбiжнiсть виникла за рахунок eKoHoMi] коцлiв.

3.5 )ередня Bapтicтb однiеI послуги з iнформатизацiТ грн. Розбiжнiсть виникJlа внаслiдок оозDахчнкових даних.
Jo середнi витрати на поточний ремонт 1 кв. м, будiвлi грн. Розбiжнiсть виникла внаслiдок наданого акry виконаних робiт.
4 якостl

9.З. Аналiз стану виконання результативних показникiв

виникла за рахунок ekoнoмiТ коч.rгiв, яка угворилась внаслhок проведення процедури закупiвлi на послуги з ремонry та через систему Прозоро, Також угворилась кредиторська
на 01,01.202З за послуги з i 345 267

* 3азначаються Bci напрями використання бюджетних коштiв, затвердженi у паспортi бюджетноТ програми,
"-3азначаються пояснення цодо причин вiдхилення обсягiв кредитiв з бюджеry) за напрямом використання бюджетних кошrгiв вiд обсягiв, затверджених у паспортi бюджетноi програми.
***Зазначаються пояснення щодо причин розбiжностей результативними показниками.

,Щuре кmо р dе п а р m ам е н mу ка п i m ал ьноео
flHi провськоi MicbKoi paOu

ЗавiOувач секmора облiку капimальнuх
буеалmерськоео облiку mа звimносmi

ВолоOuмuр ГУД3Ь
(Власне iм'я, ПРlЗВИЩЕ)

наmалiя Сорокопyт
(Власне iм'я, ПРlЗВИЩЕ)



3атверджено
Наказ MiHicтepcтBa фiнансiв Укра]ни
26 серпня 2014 року N9 8Зб

"(у редакцi] наказу MiHicтepcTвa фiнансiв Укра-lни
вiд 0,1 листопада 2О22 року N9 359)"

Звiт
про виконання паспорта бюджетнот програми мiсцевого бюджету за2о22

Департамент капiтального будiвництва Днiпровськоi MicbKoi ради
(вайменування головного розпорядника коштiв мiсчевого бюджету)

plK

,1 , 1500000
(код Програмноi шасифiкачi'i

видаткaв та кредитування

2, 15,10000
(код Про.рамноi масифiкацiТ

видаткiв та кредиryвання
i,a...аЁлrл бйлчбт,\

3. 1510180

44о53ца
(код за еДРПО)0

44о53ца
(код за еДРПО)0

04576000о0
(код Програмноi шасифiкацii

видаткiв та кредиryвавня
мiсцевого бюджеry)

(вайменування бюджетноi проrрами згiдно з Типовою програмною масифiкацiею видаткiв та кредиryвання
мiсчевоrо бюджеry)

(код бюджету)

4. Цiлi державно'i полiтики, на досягнення яких спрямовано реалiзацiю бюджетноl програми

Департамент капiтального будiвництва Днiпровсько'i MicbKoi ради
(найменуванвя вiдповiдального виконавчя)

01 80 01 33 lнша дiяльнiсть у сферi дерхавного управлiння
G"дП*]Ър*рмi (-"дФу*{lr*r
шасифiкачiiвидаткiвта юасифiкацi'iвидаткiвта
кредитуsавнямiсL{евого кредиryваннябюджету)

бюджеW)

N9 з/п l-{iль державно'[ полiтики

1 реалlзацlя державноl полlтики щодо виконання судових рlшень

5. Мета бюджетноi програми
Реалiзацiя виконання судових рiшень та виконавчих документiв

6. Завдання бюджетноi програми

N9 з/п Завдання

1 виконання судових рiшень та виконавчих документiв

7. Видатки (наданi кредити з бюджеry) та напрями використання бюджетних коштiв за бюджетною програмою;
7.1. Аналiз роздiлу (Видатки (наданi кредити з бюджеry) та напрями використання бюджетних коштiв за бюджетною програмою)

N9 з/п
Затверджено у паспортi бюджетноj програми kacoвi видатки (наданi кредити з бюджетч) Вiдхилення

загальний фонд спецiальний фонд усього загальний фонд спецiальний фонд усього загальний фонд спецiальний фонд усього
1 2 4 5 6 7 8 9 ,l0

1

Усього 25 000,0с 25 000,00 25 000,0с 25 000,0с

1
Забезпечення виконання судових рiшень та
зиконавчих докчментiв

25 000,0с 25 000,00 25 000,0с 25 000,0с

7.2, Пояснення щодо причин вiдхилення обсягiв касових видаткiв (наданих кредитiв з бюджеry) за напрямом використання бюджетних коLtлгiв

вiд обсягiв, затверджених у паспортi бюджетноТ програми*"

\9 з/п пояснення
2

8. Видатки (наданi кредити з бюджеry) на реалiзацiю мiсцевих/регiональних програм, якi виконуються в межах бюджетноТ програми

Найменування мiсцевоi7регiональноi програми

Напрями використання бюджетних коштiв *

1



1 2 3 4 5 6 7 8 о 10 1

1

чуч9оgл

вuконавчuх dокуменmiв Днiпровською мiською раdою mа iT

вчконавчuмч opea$aMu" на 2022- 2026 рокч"
25 000 25 000 25 000 25 000

9. Результативнi показники бюджетно1 програми та аналiз ii виконання
9.1. Аналlз показникiв бюджетноi програN4и

N9 з/п показники
Одниця
вимiру .Щжерело iнформацiI

Затверджено у паспортi бюджетноi
програми

(l ичнl резу]aьlа I иtsнl l lоказники, лUUяl ну

за рахунок касових видаткiв (наданих
кDедитiв з бюджетч)

Вiдхилення

загальний
фонл

спецiальний
Фонд усьоrо

загальний
фонд

спецlальнии

фонд усього
загальний

фонл
спецiальний

фонл усього

1 2 J 4 ь 7 8 9 10 11 12

1 затрат

1.1

обсяг витрат на забезпечення виконання рjшень суду та
виконавчих докчментjв -рн. рlшення Mlcbkol ради

25 00с 25 00с 25 00с 25 00с

2 продукry

2.1 кiлькiсть рiшень счду та виконавчих докVментiв од.

загальна канцелярiя
Micbkoi оади

1 1 1 1

3 ефекгивностi
эереднi витрати на один виконавчий документ грн, 25 00с 25 00с 25 000 25 00с

4 якостl

4.1

зiдсоток виконаних рiшень суду та виконавчих документiв
"]орiвняно з попереднiм перiодом зiдс.

10с ,l00 100 ,l0c

9.2. Пояснення lлодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними показниками*"t

Ns з/п показники Uдниця
вимiDч

Пояснення щодо причин рФбiжностей мiж факгичними та затвердженими результативними показниками

2 3 4
1 затрат
2 продукry
3 ефекгивностi
4 якостl

" 3азначаються Bci напрями використання бюджетних коL[лгiв,
**Зазначаються пояснення щодо причин вiдхилення
""*3азначаються пояснення щодо причин

,Щч ре кmор d е п а р m а м е н mу ка п i m ал ьно ео

!нiпровськоi MicbKo| раOч

?авidувач секmора облiку капimальнuх
бухеалmерськоео облiку mа звimносmi

у паспортi бюджетноТ програми,
кредитiв з бюджеry) за напрямом використання бюджетних коurгiв вiд обсягiв, затверджених у паспортi бюджетноТ програми

результативними показниками.

наmалiя Сорокопут

ВолоOuмuр ГУД3Ь
(Власне iм'я, ПРl3ВИЩЕ)

(Власне iм'я, ПРl3ВИЩЕ)

)озDахчнковl данl

)озоахчнковl ланl



Затверджено
Наказ Мiнigгерства фiнансiв УкраТни
26 серпня 20,14 року N9 8Зб

"(у редакцit наказу MiHicгepcтBa фiнансiв УкраlНи
вiд 01 лио-опада2О22року N9 З59)"

3BiT
про виконання паспорта бюджетнот програми мiсцевого бюджету за 2022 pik

аидаftiв та кредитування
rli.,,аолm бйпvоп,\

2. 1510000

видажiв та кредитування
r.i.ltАЁлй бипчл,\

3. 151101о 1010 *.д^уф ___ч##
ФункцiональвоТ (вайменування бюджетноi лрограми згiдно з Типовою проФамною Фасифiка[liсю видаткiв та(код ПрограмноТ mасифiкачii (код Типово..l проФамноi (код Функцiональноi

видаRiв та кредиryмнвя маФфi€чП аидffiв ъ иаФфiвцii видткiв Е
мiсчевого бюджеry) кредиryванм мiсцевоm кредиryвання бюджеrу)

бюджету)

4. Цiлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямовано реалiзацiю бюджетноТ програми

мiсчевого бюджеry)

Ne з/п Цiль державноi полiтики

1 Створення необхiдних умов функцiонування i розвитку загальноТ, середньоТ та дошкiльноТ освiти

5. Мета бюджетноТ програми
Створення комфортних умов у дошкiльних навчальних закладах освiти MicTa

6. 3авдання бюджетноТ програми

N9 з/п Завдання

Капiтальний ремонт у закладах освiти

7. Видатки (наданi кредити з бюджеry) та напрями використання бюджетних коuлгiв за бюджетною програмою:
7.,1. Дналiз роздiлу <Видажи (наданi кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштiв за бюджетною програмою>

N9 з/п
Затверджено у паспортi бюд)+€тно] програми KacoBi видатки (наданi кредити з Оюджет! Вiдхилення

загальний фонд спецiальний фонд усього загальний фонд спецiальний фонд усього заЁльний фонд спецiальний фонд усього
1 4 5 6 7 8 о 10 11

Усього 792 873,ос 792 873,00 -792 873,00 -792 873,00

1
заоезпечення капIтального ремонту oo'eKTlB

дошкiльноi освiти
792 873,ос 792 873,00 -792 873,00 -792а73,0о

7.2. Пояснення щодо причин вiдхилення обсягiв касових видаткiв (наданих кредитiв з бюджеry) за напрямом використання бюджетних коштiв
вiд обсягiв, затверджених у паспортi бюджетноi програми**

Ns з/п пояснення
1 2

1 Розбiжнiсть виникла внаслiдок вiдс\тностi фiнансування за ра)(унок запозичених коштiв.

8. Видатки (наданi кредити з бюджеry) на реалiзацiю мiсцевиrрегiональних програм, якi виконуються в межах бюджетноТ програми

,l

Напрями використання бюджетних коulгiв *



N9 з/п Найменування мiсцево17регiональноТ програм и

Затверджено у паспортi бюджетноi програми KacoBi видатки (наданi кредити) Вiдхилення

загальний фонд
спецlальнии

фонд усього
загальнии

фонд
спецiальний

фонд усього загальний фонд спецiальний фонд усього

1 4 6 7 8 о 10 11

1

Проерама економiчноео i соцiальноео розвumку
!нiпровськоi MicbKoi mерumорiальноТ 2ромаdч на 2022 pi(

792 87з 792 873 -792 873 -792 87з

9. Результативнi показники бюджетноi програми та аналiз iX виконання:
9.1. Аналiз показникiв бюджетноТ програми

N9 з/п показники Одниця
вимiру ffжерело iнформацii

Затверджено у паслортi бюджетноi
програми

Фактичнl результативнI показники,

досягнrIi за рахунок касових видаткiв
(наданих кредитiв з бюджеry)

Вiдхилення

загальнии
фонд

спецlальнии
фонд

усього
загальний

фонд
спецlальнии

фонд усього
загальний

фонд
спецiальний

фонд усього

1 2 J 4 6 7 8 о 10 11 12 lJ

1 затрат
1,1 обсяг витрат (за рахунок запозичених кошгiв) грн. эlц,ення Mlcbкol оади 792в7з 79287з -792а73 -792а73

1.2 обсяг капiтального ремонry об'ектiв кв. м

"]роектно-кошторисна

1окументацiя
,1 956 1 956 -1 956 1 956

2 продYкry

2,1 кiлькiсть об'екгiв по яким планчеться капiтальний ремонт од.

Програма
економiчного i

соцiального розвитку
ДнiпровськоТ MicbKoT
територiальноТ
громади на2022рlк

1 1 -1 1

з ефекгивностi
з.1 середня вартiс:гь капiтального ремонry 1 об'екту грн. розрахунковi данi 792 873 792873 -7s2 873 -792 87з

фредня вартiсгь капlтального DeMoHTv 1 кв. м грн розрахунковi данi 405 405 _405 _4о5

4 якостl
4.1 piBeHb готовностi об'екгiв вiдс. lKoBi ланi

9.2. Пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними показниками"*"

N9 з/п показники
Uдниця
вимiоч Пояснення щодо причин розбiжностей мlж факгичними та затвердженими результативними показниками

с 4
1 затрат

1,1 обсяг витрат (за рахунок запозичених коцJгiв) грн. Розбi)<rliсгь виникла внаслiдок вiдсупtостi фiнансування за рахунок запозичених коLцгiв.

1,2 обсяг капiтального ремонry об'екгiв кв. м. Розбiжнiсгь виникпа внаслiдок вiдсупlостi фiнансування за рахчнок запозичених коLцгiв.

2 продукry
2,1 кiлькiсть об'ектiв по яким планчеться капiтальний оемоrгг од. Розбiжнiсть виникла внаслiдок вiдсrгностi фiнансування за рахунок запозичених коштiв.

з ефекrивностi
J. l середня BapTicTb капiтального ремонry 1 об'егry грн. Розбiжнiсть виникла внаслiдок вiдсугностi фiнансування за рахунок запозичених коштiв.

середня BapTicTb капiтального ремонту 1 кв. м грн. Розбiжнiсть винvкла внаслiдок вiдсугностi фiаансування за рахунок запозичених коштiв.
4 якостl

4.1 piBeHb готовностi об'ектiв вiлс Розбiжнiсть виникле внаслiдок вiдсутностi фiнансування за рахунок запозичених коштiв,

9.3. Аналiз стану виконання результативних показникiв

1 0. Узагальнений висновок про виконання бюджетноТ програми.

з KoLIгlB виконання не



* Зазначаються Bci напрями використання бюджетних коr_rлгiв, затвердженi у паспортi бюджетноТ програми_
'ЗазЕчаФьф пояснення щадо причия вjдхиленiя обфгiв фвш BlдfliB (яэданих кредпiв з бюдму) за взпрямом виюриоання Фодrпих Фшiв ыд обсяпв, з€@рдrнлх у паФоФ бюдfоr профами
**"Зазначаються пояснення щодо причин розбiжностей результативни ми показниками.

,Щчрекmор dепарmаменmу капimальноео
,Щн i провс ь ко i м i с ь Koi' р аd u ВолоOuмuр ГУДЗЬ

(Власне iм'я, ПРlЗВИЩЕ)

3авiOувач секmора облiку капimальнuх
буеалmерськоео обл i ку m а звi m носmi наmалiя Сорокопут

(Власне iм'я, ПРlЗВИЩЕ)



Звiт
про виконання паспорта бюджетноТ програми мiсцевого бюджету

Затверджено
Наказ MiHicтepcTвa фiнансiв УкраТни

26 серпня 20,14 року Ns 836
"(у редакцiТ наказу Мiнiсгерства фiнансjв УкраТни

вiд 01 лисгопада 2О22 року N9 359)"

за2022 piK

1.

2.

1 500000
G"д Пр"Ф*Т -.""ф-,-"чГi

видаldв та кредитування
r.i-l.э.л.л 66пчбл

1 51 0000
(код Програмноi mасифiкачii

видаткiв та кредпування

з. 151107о
(-"д Пр"Ф*'l -*ф', J'

видткjв та кредrгуsання
мiсцевого бюджеry)

1 070
(-"дТ!llr@''"рФр*l
Фасифiкацii видткiв та
кредит}вання мiсL{евого

0960
(-"дФу*ri*l

шасифiкацii видакiв та
кредиryвання бюджеry)

Департамент капiтального будiвництва ДнiпровськоТ Micbкoi ради
(наймен}ъання головно.о розпорядниG кощiв мiсqевого бюджеry)

леп2птамент капiтапьного бчлiвниL-гrм лнiпоовськот MicbkoT пап и
(найменуванш вiдповiдФьного виковав[{я)

Надання позашкiльноТ освiти закладами позашкiльноi освiти, заходи iз

4405341а
(код за еДРПО'

4405з41 8
(код g еДРПОУ)

04576000о00позашкlльноl

4. l-{iлi державноТ полiтики, на досягнення яких спрямовано реалiзацiю бюджетноТ програми

видаткlв та кредfrування (код бюджету)

мiсцевого бюджеry)

N9 з/п l-.|iль державноТ полiтики

1 Створення необхiдних умов функцiонування i розвитку загальноТ, середньоl та дошкiльноТ освiти

5. Мета бюджетноТ програми
Створення комфортних умов у позашкiльних навчальних закладах освiти MicTa

6. Завдання бюджетноТ програми

N9 з/п 3авдання

1 Капiтальний ремонт у закладах освiти

7. Видатки (наданi кредити з бюджеry) та напрями використання бюджетних коцгiв за бюджетною програмою:
7.,1. Аналiз роздiлу (Видатки (наданi кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштiв за бюджетною програмою)

Ns з/п
3атверджено у паспортi бюджетноТ програми kacoBi видатки (наданi кредити з бюджетч) Вiдхилення

загальний фонд спецiальний фонд усього загальний фонд спецiальний фонд усього загальний фонд спецiальний фонд усього
1 2 J 4 5 6 7 8 о 10 11

Усього 880 655,00 880 655,00 -880 655,00 -880 655,00

1
ЗаOезпечення капiтального ремонry оО'екгIв

позашкiльнот освiти
880 655,00 880 655,00 -880 655,00 -в80 655,00

7.2. Пояснення щодо причин вiдхилення обсягiв касових видаткiв (наданих кредитiв з бюджеry) за напрямом використання бюджетних коштiв
вiд обсягiв, затверджених у паспортi бюджетноi програми"t

\9 з/п пояснення
2

1
Розбiжнiсть виникла внаслiдок вiдс}тност; фiнаrсування за рахунок запозичених коштiв.

8. Видатки (наданi кредити з бюджеry) на реалiзацiю мiсцеви/регiональних програм, якi виконуються в межах бюджетноТ програми

Напрями використання бюджетних коrrлгiв *



N9 з/п Найменування м iсцевоi7регiональноТ програми
Затверджено у паспортi бюджетноТ програми Касовl видетки (наданl кредити) Вiдхилення
за галь н ий

фонд
спецiальний

фонд
усього

загальний
фонл

спецiальний
Фонд усього загальний фонд спецiальний фонд усього

2 4 5 ь 7 8 о 10 11

1

Проерама економiчноzо i соцiальноео розвumку
ДнiпровськоТ мiськоi перumорiальноТ еромаdч на 2022 piK

880 655 880 655 -88о 655 -880 655

9. Результативнi показники бюджетноГ програми та аналiз ix виконання:
9.1. Аналiз показникiв бюджетноТ програми

N9 з/п показники Одниця
вимiру .Щжерело iнформацiТ

Затверджено у паспортi бюджетноj
програми

(r,актичнl результативнI показники, досягнуr
за рахунок касових видаткiв (наданих

кредитiв з бюджеry)
Вiдхилення

загальнии
фонд

спецlальнии
фонд усього

загальний

фонд
спецlальнии

Фонд усього
загаль нии

фонд
спецiальний

фонд усього

1 2 J 4 6 7 9 ,10
11 lz lJ

1 затрат
1.1 обсяг витрат (за рахунок запозичених коцrгiв) грн, рiшення мiськоI ради 880 655 880 65i -880 655 -880 65€

1.2 обсяг капiтального ремонту об'ектiв кв. м.
проектно-
коштоDисна

1 585 1 585 _1 585

2 продукry

2.1 кiлькiсть об'екгiв по яким планчеться капiтальний ремонт эд.

Програма
економiчного i

соцiального розвитку
ДнiпровськоТ MicbKoT
територiальноТ
громади на2022 piK

1 1 1

ефекгивностi
о. l середня BapTicTb капiтального ремонry,1 об'екгу -рн. розрахYнковi данi 880 655 880 655 _880 655 -880 655
5.z середня BapTicTb капiтального ремонry 1 кв. м грн розрахунковl данl
4 якостl

4.1 piBeHb готовностl об'екгу Вlдс. розрахунковi данi 72 72 -72 -7э

9.2- Пояснення щодо причин розбi)+Glостей мiж факгичними та затвердженими результативними показниками***

N9 з/п показники Uдниця
вимiDч Пояснення щодо причин розбiжностей мiж факт,tчними та затвердженими результативними показниками

2 J

1 затрат
грн. РозбПfiiсть виникла внаслiдок вiдсуmостi фiнансування за рахунок запозичених коцrгiв

1.2 обсяг капiтального ремокry об'екгiв кв_ м. Розбiх{riсгь виникла внаслiдок вiдсугностi фiнансування за рахунок запозичених коцггiв
2 проду}сry

2.1 кiлькiсть об'екгiв по яким плануеться капiтальний ремонт од. Розбiжнiсть виникJ]а внаслiдок вiдсувостi фiнансування за рахунок запозичених коштiв.
3 ефекгивностi

J-l ЕDедня ваотiсгь капiтального DeMoHTv 1 об'екгч грн. Розбiжнiсть виникла внаслiдок вiдсгностi фiнансуванчя за рахунок запозичених коштiв.
эередня BapTicTb капiтального ремонту ,1 кв. м грн. Розбiжнiсть виникла внаслiдок вiдсутностi фiнансуваная за рахунок запозичених коштiв.

4 якостl
4.1 piBeHb готовностi об'еiсгу вlдс. Розбiжнiсть виникла внаслiдок вiдс}тностi фiнансування за рахунок запозичених коштiв,

9.З. Аналiз стану виконання результативних показникiв

Розбiжнiсть виникла внаслiдок

1

4

запозичених коштiв_



10. Узагальнений висновок про виконання бюдкетlоi програми.

з за рахунок запозичених коштiв

* Зазначаються Bci налрями використання бюджетних коLшгiв, затвердженi у паспортi бюджетноТ програми.
**Зазначаються пояснення щодо причин вiдхилення (наданих кредитiв з бюджету) за напрямом використання бюджетних коu_ггiв вiд обсягiв, затверджених у паспортi бюджетнот програми
**"Зазначаються пояснення щодо причин результативними показниками,

Дuрекmор dепарmаменmу
Щнi провськоi мiсъкоi раOч

1авiOувач фкmора облiку капimальнuх
буеалmерськоео облiку mа звimносmi

ВолоOuмuо ГУД3Ь
(Власне iм'я, ПРlЗВИЩЕ)

наmалiя сорокопут
(Власне iм'я, ПРlЗВИЩЕ)



зftёрдreно
нэ63 мiиlфрсм фвнdв Укlqпiи
26 ерfнq юl4 pory м ззб
"0 редэ{цiI кЕзу мiнiфрсЕэ фiна*iа УФdни
вц 01лбф€да 2022 року ! з59)"

звiт
про виlФнання паспорта бюФкетноi програми мiсцевоaо бюдrcту за 2022 pik

(ФlпФd!t {фlrr (dмщl6l!воффDцп.. фдпolilrdt)

2. 15]0000 .Щепартамент капiтального будiвничтва ДнiпровськоТ Micbкo] ради 4405З418
(код Програмноi масифiкацiТ (наймеиування вiдповiдального виконаеця) (код за сдрпоч

видаткiв та (редитуаання
rliлt,6олг. 66 л чбпл

3. 1 5'l 201 0 201 0 07З1 Багатопрофiльна стацiонарна медична допомога населенню 04576000000

видаткiв та кредиryвання шасифiкаl]iТ видапiв та шасифiкацГt видапiв ъ
мiсчевого бюдrery) кредитуфння Miq{eвorc кредиryвання бюджеry)

бюдrery)

4. l_.|iлi державноТ полiтики, на досягнення яких спрямовано реалiзацiю бюджетноТ програми

мiсl-{евого бюджету)

N9 з/п Цiль державноТ полiтики

1 5аоезпечення неоохlдних умов функцlонування l розвитку медичних установ та закладlв

5. Мета бюджетноi програми
Забезпечення функцiонування закладiв, що надаюъ стацiонарну медичну допомоry

6. Завдання бюджетноТ програми

N9 з/п Завдання

lроокryвання об'екIiв

7. Видатки (наданi кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштiв за бюджетною програмою:
7.1. Аналiз роздiлу <<Видатки (наданi кредити з бюджеry) та напрями використання бюджетних коштiв за бюджетною програмою))

7.2. Пояснення цодо причин вiдхилення обсягiв касових видаткiв (наданих кредитiв з бюджеry) за напрямом використання бюджетних коштiв
вiд обсягiв, затверджених у паспортi бюджетноТ програми"*

Ne з/п
Затверджено у паспортi бюджетноi програми Kacoвi видатки (наданi кредити з бюджеry) Вцхилення

загальний фонд спецiальний фонд усього загал ьн ий фонд альний фонд усього загальний фонд спецiальний фонд усього
1 2 4 6 7 8 9 10 11

Усього 352 1 
,i 0,0с 352 11с -352 1 1 0, -Jэz l lL

1 забезпечення проекryвання об'окгiв 352 1 
,] 0,0с 352 11с -з52 1 1 0,

N9 з/п пояснення
1 2

Эозбiжнiсть Биниша енасл,док вiдсугностi фi-асчвання,

8. Видатки (наданi кредити з бюджеry) на реалiзацiю мiсцевих/регiональних програм, якi виконуються в межах бюджетно'i програми

N9 з/п Найменування мiсцевоl7регiонально-l програм и
3атверджено у паспортi бюджетноТ програми KacoBi видатки (наданi кредити) Вiдхилення

загальний фонд
спецiальний

фонд
усього

загальний

фонд
спецlальнии

фонд
усього загальний фонд спецiальний фонд усього

2 4 о 7 8 10 ll

1



1

Про2рама економiчноео i соцiально2о розвUmку
Цнiпровсько| MicbKo| mерumорiально| еромаdч на 2022 pit

352 110 з52 110 -352 110 -з52 110

9. Результативнi показники бюджетноТ проФами та аналiз ix виконання:
9.1 _ Аналiз показникiв бюджетноi програми

9.2. Пояснення цодо причин розбiжностей мiж факгичними та затвердженими результативними показниками"""

9.3. Аналiз стану виконання результативних показникiв

у з кошти не були ocBoeHi.

* Зазначаються Bci напрями використання бюджетних бюджетноТ програми.
""Зазначаються пояснення щодо причин вiдхилення кредитiв з бюджеry) за напрямом використання бюджетних коштiв вiд обсягiв, затверджених у паспортi бюджетноi програми.
***Зазначаються пояснення щодо причин

,Щч ре кmор аеп а р m а ме нmу капi mальноео
Днiпровсько| м icbKoT padu Волоduмчр ГУД3Ь

(Власне iм'я, ПРlЗВИЩЕ)

Завidувач секmора облiку капimальнчх
буеалmе рськаео облiку mа звimносmi наmалiя сорокопyт

N9 з/п показники Одниця
,П,жерело iнформачiТ

Затверджено у паспортi бюджетноi
програми

чакlичнl IJезуJlьIаlивнl IlакаJники,

досягнутi за рахунок касових видаткiв
(наданих кредитiв з бюджеry)

Вiдхилення

загальний

фонд
спецlальнии

фонд усього
загальн и й

фонд
спецlал ьн ии

фонд усього
загальни и

фонд
спечlальнии

фонд
усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 затрат
1.1 эбсяг видаткiв на проекryвання об'€кгiв -рн. рIшення Mlcbкol ради 352 11с 352 11 -352 11с -1q' 11a

2 продукry

2.1 кlлькlсть проектlв )д_

Програма
економiчного i

соцiального розвитку
ДнiпровськоТ MicbKoT

територiальноi
громади Ha2022pi{

1 1 -1 1

J ефекгивностi
5l середнi витрати на оозDобкV одного пDоектч -рн. розрахунковi данi 352 11 352 11с -352 11с -352 1 

,1с

4 якостl
4.1 piBeHb готовностi проектно[ документацiТ об'екта зiдс. оозрахчнковi данi 100 10с _1 0с -1 0с

Ns з/п показники
Uдниця

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними показниками

1 4
1 затрат

1.1 эбсяг видаткiв на пооекrчвання об'екгiв грн. розбiжнiсть виниклtа внаслiдок вiдсtгвtосгi фiнасчвання_
2 продукrу

2.1 кiлькiсть проокIiв од, розбiжнiсть виникла внаслiдок вhсутноGгi фiнасчвання.
з ефекгивностi

Jl эереднi витрати на розробку одного просктч грн. Эозбiжнiсть виникла внаслiдок вiдсугностi фiнасування.
4 якостl

4.1 ciBeHb готовностi проепноТ документацii об'епа вlдс >озбiжнiсть виникла внаслiдок вiдсутностi фiнасування.

результативними показниками.

(Власне iм'я, ПРlЗВИЩЕ)

2



Затверджено
Наказ Мiнiстерсгва фiнансiв Укра]ни
26 серпня 2014 року N9 836
"(у редакцГi наказу Мiнiсгерства фiнансiв Украiни
вiд 01 лисгопада 2О22 року N9 З59)"

Звiт
про виконання паспорта бюджетноТ програми мiсцQвого бюджету за2О22 piK

1.1500000
(код ПроrрамноТ mасифiкачii

видажiвта кредиryвання
мiсцевоФ бюджету)

2.1510000
-Gд Пр.,ЙЙ -а""фl-"цr' 

-

видапiв та кредитування
мiсцевоФ бюджеry)

1512111 2111 о726

Департамент капiтального будiвництва ДнiпровськоТ MicbKoT ради
(найменування головного розпорядника коштiв Micqeвoro бюджеry)

Департамент капiтального будiвництва ДнiпровськоТ MicbKoT ради
(найменування вlдповiдального виконавчя)

Первинна медична допомога населенню, шо надаеться центрами первинноТ
медичноI (медико-санiтарноТ) допомоги

(найменування бюметноi програми згiдно з Типовою проФамною шасифIкаl]iею видап]в та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

4405з41 8
(код g еДРПОУ)

44о5з418

J.

(код за еДРПО'

04576000о00
(код ПрограмноТ юасифi@чii

видапiв та кредиryвання
мiсчево го бюдже.ту)

(код Типовоi профамноi
mасифiкацi'.l видfrкiв Е
крФFryвання мiсqевого

бюджеry)

(код ФункчiонФьвоi
басифiкаql-r видfrкiв й
кредит}ваяня бюджеry)

(код бюджету)

4. l_]iлi державноТ полiтики, на досягнення яких спрямовано реалiзацiю бюджетноi програми

N9 з/п l-{iль державноТ полiтики

3абезпечення необхiдних умов функцiонVвання i розвиткч медичних чстанов та закпадiв

5. Мета бюджетноТ програми
Забезпечення функцiонування закладiв, що надають первину медичну допомоry,

6. Завдання бюджетноТ програми

N9 з/п Завдання

1 Проекryвання об'ектiв

7. Видатки (наданi кредити з бюджеry) та напрями використання бюджетних кочтгiв за бюджетною програмою:
7.1. Аналiз роздiлу <Видатки (наданi кредити з бюджеry) та напрями використання бюджетних коштiв за бюджетною програмою>

N9 з/п
затверджено у паФlортl оюджетноi програми kacoвl видатки (наданl кредити з оюджеry) Вiдхилення

загальний фонд спецiальний фонд усього загальний фонд спецiальний фонд усього загальний фонд спецiальний фонд усього
2 J 4 5 6 7 8 о 10 11

Усього 871 609,00 871 609,0с 871 608,00 871 608,0с -1,0с -,1 ,0с

1
Забезпечення проекryвання oo'eKTiB медичноj
лопомоru

871 609,00 871 609,0с 871 608,00 871 608,0с _1,00 -1,0с

7.2. Пояснення щодо причин вiдхилення обсягiв касових видаткiв (наданих кредитiв з бюджеry) за напрямом використання бюджетних коштiв
вiд обсягiв, затверджених у паспортi бюджетноI програми**

\]е з/п пояснення
1 2

В. Видатки (наданi кредити з бюджеry) на реалiзацiю мiсцеви)dрегiональних програм, якl виконуються в межах бюджетноl програми

Найменування мiсцевоi7регiональноТ програми

1

1



1 4 5 6 7 8 о 10 11

1

Проерама економiчноео i соцiальноео розвumку
ДнiпровськоТ мiськоi mерumорiальноizромаdч на 2О22 pi(

871 609 871 609 871 608 871 608 -1 -1

9. Результативнi показники бюджетноi програми та аналiз iх виконання:
9.1, Аналiз показникiв бюджетноТ програми

N9 з/п показники Одниця
вимiру !жерело iнформацiТ

3атверджено у паспортi бюджетноТ
програми

чактичнI результативн| показники,

досягнлi за рахунок касових видаткiв
(наданих кDедитiв з бюджетч')

Вiдхилення

загальний
фонд

спецiальний
фонд усього

загальний
фонд

спецiальний
фонд усього

загальний
фонд

спецlальнии

фонд усього
1 2 з 4 5 6 7 8 о 10 11 12 1з
1 затрат

1.1 эбсяг витрат на проекп7вання обекгiв грн. эiшення Micbкoi Dади 871 60€ 871 609 871 608 871 608 1

2 продукry

2.1 к|лькlсть проектlв од.

Програма
економiчного i

соцiального розвитку
ДнiпровськоТ MicbKoi
теригорiальноj
громади на 2О22 oi(

1 1 1 1

з ефекrивностi
з.1 оереднi витрати на розробкч одного пооектч фн. эозрахунковi данi 871 60ý 871 609 87] 608 871 бо€ 1 1
4 якостl

4-1 оЬнь готовностi проекгноТ документацiТ обоктiв вiдс. розра)ryнковi данi 10с 100 10с ,1ос

9,2. Пояснення щодо причин розбiжrостей мiж факгичними та затвердженими результативними показниками*""

N9 з/п показники 0дниця
пояснення щодо причин розбiжностей мiж факгичними та затвердженими результативними показниками

2 J 4
1 затрат
2 продукry
з ефекгивностi
4 якостi

9.3. Аналiз стану виконання результативних показникiв

ласпортi бюджетноТ програми.
кредитiв з бюджеry) за напрямом використання бюджетних kollгiB вiд обсягiв, затверджених у паспортi бюджетнот програми.

результативними показниками.

наmалiя Сорокопyт

* Зазначаються Bci напрями використання бюджетних
**Зазначаються пояснення щодо причин вiдхилення
"*"Зазначаються пояснення щодо причин

,Щчрекmор 0 е па р m а м е нmу капi mал ьноео
,Щнi провськоТ MicbKoi р аd u

Завiёувач секmора облiку капimальнuх
буеалmе рськоео облiку mа звimносmi

(Власне iм'я, ПРlЗВИЩЕ)

ВолоOuмuр ГУД3Ь
(Власне iм'я, ПРIЗВИЩЕ)



3BiT
про виконання паспорта бюджетноТ програми мiсцевого бюджеry за2022

Департамент капiтального будiвництва Д,нiпровськоТ MicbKo't ради
(найменування головноФ розпорцни€ кошiв мiсqевого бюдreту)

Департамент капiтального будiвництва Днiпровськоi MicbKoT ради
(найменування siдповiдФьного виконавця)

5031 0810

piK

3атверджено
Наказ MiHicTepcTвa фiнансiв УкраТни
26 серпня 2014 року N9 836
"(у редакцГa наказу MiHicтepcтBa фiнансiв Украiни
вiд 01 листопада 2022 року N9 З59)"

4405341 8
(код за еДРПО'

4053418
(код за СДРПОУ)

04576000000
Ц"д б"д*Ф 

-

1. 1 500000
(код ПроФамноТ шаффi€чii

видаткiв та кредитування
мiсцевоrc бюдreту)

2. 1510000

видаткiв та кредит}вання
мiсцевого бюдже]у)

(код ПрограilноТ шасифi€цii
вщаткiв та кредитуванвя

мiсqевого бюдreiу)

1 51 5031
(кqд ПроФамноТ маффiЕцii (код ТипофТ проФамноI ({qд Фуна{iонцьноТ

ffiасифiкачii видаткiв Ё ffiасифiкаl,lii видаткiв та
кредиryваннямiсчевого кредитуваннябюджеry)

бюдrery)

4. l-{iлi державноТ полiтики, на досягнення яких спрямовано реалiзацiю бюджетноТ програми

N9 з/п L[iль державноi полiтики

1 1ОЗвЦГОк СпОРтивнОТ iнфраструкryри для забезпечення оеалiзацiТдержавноТ полiтики з фiзичного виховання i спорту

5, i'Ъй бюд*поi проФ€ми
сфренФ мфоrfiьихwовyд

6. ЗзцФю б,од-.reпоl прrрами

N9 з/п Завдання

1 {апIтальний ремонт споруд, установ та закладiв фiзичноi кульryри i спорry

7. Видатки (наданi кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштiв за бюджетною програмою:
7.1. Аналiз роздiлу <<Видатки (наданi кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштiв за бюджетною програмою>

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких

(найменування бюджетноi лрограми згiдно з Типовою програмною
мiсqевого бюджету)

N9 з/п напоями викооистання бюлжетних kottlTiB * 3атверджено у паспортi бюджетно'i програми kacoвi видатки (наданi кредити з бюджетч) Вiдхилення
загальний фонд спецiальний фонд усього загальний фонд слецiальний фонд усього загальний фонд спецiальний фонд усього

1 2 4 5 ь 7 8 9 ,10
11

Усього ,i 1 960,0( 1,1 960,0с 1 960, 1 1 960.0(

1
заоезпечення капlтального ремонту споруд,

/станов та закладiв фiзичноi кульryри i спорту
1,1 960,0( 11 960,0с 1 1 960,00 1 1 960,0(

7.2. ПоясненнЯ щодо причиН вiдхилення обсЯгiв касовиХ видаткiВ (наданиХ кредитiв З бюджеry) з€t напрямом використання бюджетних коштiв
вiд обсягiв, затверджених у паспортi бюджетноТ програми""

\9 з/п пояснення
1

8. ВиДаТКИ (НаДаНi КРеДИТИ З бЮджету) на реалiзацiю мiсцевих/регiональних програм, якi виконуються в межах бюджетнот програми

Найменування мiсцевоi7регiональноi п рограми



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Проерама економiчноео i соцiальноео розвumку Днiпровськоr
MicbКoT mерUmорiальноi еромаОu на 2022 piK

11 960 11 960 11 960 11 960

9, Результативнi показники бюджетноГ програми та аналiз iх виконання:
9,1, Аналiз показникiв бюджетноТ програми

N9 з/п показники Одниця
вимiру Джерело iнформацii

3атверджено у паспортi бюджетноI
програми

Фактичнl результативнl показники, досяrнл
за рахунок касових видаткiв (наданих

kпал итiR з бюл*рw\
Вiдхилення

загальний
фонд

спецiальний
фонд усього

загальнии
фонд

спецtальнии
Фонд усього

загальний
фонд

спецlальнии
фонд

усього

1 2 с 4 6 7 8 9 10 ll 12 lJ

1 затрат
1.1 эбсяг витрат (за рахунок коштiв бюджетч) грн. )iшення MicbкoT ради 11 96с 11 960 11 960 11 96с

1-2 обсяг капiтального ремонту буд iвлi кв. м.
1aHi бцгалтерського
)бл iкv

2 128 2 128 2 128

2 продуlсгу

кiлькiсть об'екгiв эд.

qоговори, кошторис
заходiв i робiт

1 1 1 1

J ефекгивностi
JI середнi витрати на 1 об'ект :рн. wHKoBi ланi 11 960 1 96( ,1 96с 1 96с

сеоедня BaOTicTb капiтального DeMoHTv 1 кв. м бчдiвлi -рн. созрахунковi данi
4 якостl

4.1 piBeHb готовностi об'екry зlлс ланl 97 9? о, 97

9.2. Пояснення щодо причин розбiжностеЙ мiж фактичними та затвердженими результативними показниками***

Ne з/п показники
(-)дниця

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж факгичними та затвердженими результативними показниками

3

1 затрат
2 продукry
3 ефекrивностi
4 якостl

* Зазначаються Bci напрями використання бюдхетних бюджетноТ програми.
**Зазначаються пояснення щодо причин вiдхилення КРедитiв З бюджеry) за напрямом використання бюджетних коштiв вiд обсягiв, затверджених у ласпортi бюджетноТ програми.
**Зазначаються пояснення щодо причин результативними показниками.

,Щuре кmор бепа рmаме н mу ка пi mал ь ноео
,Щн i п ро вс bKoi' м i сь Ko| ра d u

3авidувач секmара облiку капimальнчх
бухеал mе рс ькаео облi ку mа звim носmi

ВолоOuмuр ГУДЗЬ
(Власне iм'я, ПРlЗВИЩЕ)

наmалiя Сорокопут
(Власне iм'я, ПРIЗВИЩЕ)
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Звiт
про виконання паспорта бюджетноТ програми мiсцевого бюджеry за2022 piK

1. 1 500000 Департамент капiтального будiвництва ДнiпровськоI Micbкoi ради
(код ПроФамноТ юасифi@чii (найменуфння головноrc розпорядниG KoФiB мiсчевого бюджеry)

видаткiв та кредитування
мiсцевого бюдrery)

2. 15,10000

3атверджено
Наказ MiHicтepcтBa фiнансiв УкраТни
26 серпня 2014 року N9 836
"(у редакцii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни
вiд 01 лисгопада 2022 року N9 359)'

4405341 8
(код за еДРПОУ)

4405з4,18
(код Програмноi шасифiкачil

видаткiв та кредитування
мiсцевоrо бюджеry)

Департамент капiтального будiвництва Днiпровсько'i MicbKoT ради
(найменування вiдповiдального виконавL{я) (код за €ДРПОЦ

3. '1516030 60З0 0620 Органiзацiя благоустрою населених пункгiв 04576000000

видаткiв та кредитування шасифi€чГi видапiв й mасифiкацii видаткiв та
мiсцевоrc бюдreту) кредиryвання мiсцевоrо Федитування бюджеry)

бюдrery)

4. Цiлi державноТ полiтики, на досягнення яких спрямовано реалiзацiю бюджетноТ проФами

мiсqевого бюджеry)

Ns з/п Цiль державноТ полiтики

1 ;творення сприятливих ylvloB для життедlяльностl людини, полtпшення Iнженерно-технlчного стану територгI

5. Мета бюджетноТ лрограми
Пiдвиlлення рiвня благоустрою MicTa

6. Завдання бюджетноТ програми

Ns з/п Завдання

1 Капiтальний ремонт об'екгiв Micтa
2 Проекryвання об'екгiв

7. Видатки (наданi кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштiв за бюджетною лрограмою:
7.1. Аналiз роздiлу <Видатки (наданi кредити з бюджеф та напрями використання бюджетних коштiв за бюджетною програмою)

N9 з/п
Затверджено у паспортi бюджетноi програми KacoBi видатки (наданi кредити з бюджеry) Вiдхилення

загальний фонд спецiальний фонд усього загальний фонд спецiальний фонд усього загальний фонд спецiальний фонд усього
1 2 J 4 6 7 8 о ,10

Усього 51 603 897,0с 51 603 897,0с 2,1 941 459,00 2,1 94,1 459,0с -29 662 4з8,0( -29 662 438

1 Забезпечення проведення капiтального ремонry 5,1 131 806,00 51 ,131 806,0с 21 469 368,00 21 469 368,0( _29 662 438,0( -29 662 438,0с

2 3абезпечення проектування об'ектiв 472 091,00 472 091,0с 472 091,0с 472 091

7.2. Пояснення щодо причин вiдхилення обсягiв касових видаткiв (наданих кредитiв з бюджеry) за напрямом використання бюджетних коштiв
вiд обсягiв, затверджених у паспортi бюджетноТ програми**

N9 з/п пояснення
1 2

1

11



8. Видатки (наданi КРеДИТИ З бЮджету) на реалiзацiю мiсцевиr/регiональних програм, якi виконуються в межах бюджетнот програми

N9 з/п Най менування мiсцевоi7регiональноТ програми
Затверджено у паспортi бюджетноi програми KacoBi видатки (наданi кредити) Вiдхилення

загальний фонд
спецiальний

фонд усього
загальний

фонд
спецlальнии

фонд усього загальний фонд спецiальний фонд усього

1 2 J 4 5 6 7 8 о lU

1

П роерама економ iч ноео i соцiальноео розвum ну Днi провсько i
MicbKoi mерumорiальноТ еромаdч на 2022 pi{ 51 60з 897 51 60з 897 21 941 459 21 941 459 -29 662 438 -29 662 438

9_ Результативнi показники бюджетноТ програми та аналiз ii виконання:
9.1. Аналiз показникiв бюджетноi програми

N9 з/п показники Одниця
ви Mipy Джерело iнформацiТ

Затверджено у паспортi бюджетноТ
програми

(l ичнl реJуJ lьId lивнl llUказники, лUU!l ну l

за рахунок касових видаткiв (наданих
коедитiв з бюджеw)

Вiдхилення

загальний

фонд
спецIальнии

фонд усього
загал ьнии

Фонд
спецIальний

фонд усього
загал ьний

фонд
спецlальнии

фонд усього
,1 2 3 4 А 6 7 8 9 10 11 12 lJ

1 затрат
1.1 эбсяг видаткiв на пDоекгчвання об'екriв ,рн. ]lшення MlcbKol ради 472 091 472 091 472о91 472 091
1.2 эбсяг витрат (за рахунок запозичених коштiв) ,рн. )lшення мlськоl ради 16 522 951 16 522 951 -16 522951 _16 522 951
1_o эбсяг витрат (за рахунок коштiв бюджеry) :рн. рlшення Mlcbkol ради 34 608 855 34 608 855 21 469 36€ 21 469 368 -,13 139 487 -13 139 4а7

1.4 )бсяг капiтального ремонту площ i cKBepiB {в. м.
ц,анi бцгалтерського
эблiкч

32 677 3267] 32 677

эбсяг капiтального ремонry вчлиць та елемнтiв благочсmою (в. м-
цанi бцгалтерського
эблiкч

257 224 1 88 з95 1 88 395 -68 829 €8 829

1.6 обсяг капiтального ремонту дощовоТ каналiзацiТ
цанi бцгалтерського
эблiкч

50ý
^пс 509

2 продукry

2.1 кiлькiсть проекгiв 0д

економiчного i

соцiального розвитку
Днiпровськоi MicbKo]
територiальноj
громади на 2022 pil

1 1 1 1

2.2
кiлькiсть об'еrгiв, на яких плануеться проведення капiтального
эемонтч (всього) сд.

Програма
економiчного i

соцiального розвитку
ДнiпровськоТ Micbкoj
територiальноТ
громади Ha2022oi\

11 11 7 -4 4

l.J
у тому числi кiлькiсть об'ектiв якi плануються за рахунок
запозичених коштiв эд. рiшення мiськоi ради

3 ефекгивностi
3.1 эереднi витрати на розробку одного проекry ,рн. оозрахчнковi данi 4т2 091 472 о91 472 091 472091

эеоедня Bapтicтb капiтального oeMoHTv 1 об'екгч -рн созоаwнковl ланl 4 648 34с 4 648 34с з 067 05: 3 067 05: 1 581 293 1 58] 29з

эереднi витрати на капiтальний ремонт,1 кв. м. площi, скверу -рн. эозрахунковi данi
42с 42с оa 92 aа д

3.4
:ереднi витрати на капiтальний ремонт,] кв. м. вулицi та
элементч благочстоою -рн. эозоахчнковi ланi 119 11 97 о, -22

3.5
]ереднi витрати на капiтальний ремонт,1 м. дощовоТ
<аналiзацiт -рн. эозрахунковi данi

13 202 1з 202 29с 29с _1 2 906 -,12 90€

4 якостl
4.1 эiвень готовностi п роектноi документацГi об'екта зцс. эозрахунковi данi 100 100 10с ,10 с
4.2 piBeHb готовностi об'еггiв вис. эозрахунковi данi 65 65 4t 4t 1

11
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9.2. ПОЯСНеННЯ ЩОДО пРичин розбiжностей мiж факrичними та затвердженими результативними показниками***

l,js з/п показники Одниця
ПОЯСНеННЯ ЩОдО пРичин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними показниками

1 4
1 затрат

1,2 эOсяг витрат (за рахунок запозичених коштiв) грн JозОlжнiсть виникла BHacjrИoK вiдсуrностi фiнансув€tння за рахунок запозичених коштiв.
|_J эбсяг витрат (за рахунок коштiв бюджеry) грн. )oзбiжнicтьвИнИклaвнаcлиoквiдcрнoстiфiнансyмнняiрвopиласькpeдитop'
1.5 эбсяг капiтального ремонту вулиць та елемнтiв благоустрою кв. м.

)озбiжнiсть виникла згiдно aKTiB факгично виконаних робlт.
2 цродукry

2.2
кiлькlсть об'екriв, на яких плануеться проведення капiтального
ремонry (всього) од.

Розбiжнiсть виникла згiдно аггiв фактично виконаних робiт.

aа
утому числi кiлькiсть об'ектiв якi плануються за рахунок
запозичених кощтiв од.

Розбiжнiсть виникла внаслiдок вiдслностi фiнансування запозичених коштiв.

J lективностi
3.2 середня BapтicTb капiтального Dемонтч 1 об'екrv грн. Розбiжнiсть виникла згiдно акгiв факгично виконаних робiт.

эереднi витрати на капiтальний ремонт 1 кв. м- площi. скверу грн.
Розбiжнiсть виникла згiдно aKTiB факгично виконаних робiт

3.4
]ереднi витрати на капiтальний ремонт 1 кв. м. вулицi та
элеменry благочстоою грн-

Эозбiжнiсть виникла згiдно аtсгiв факгично виконаних робiт.

середнi витрати на капiтальний ремонт 1 м, дощовоТ
каналiзацil грн.

Розбiжнiсть виникJ]а згiдно акгiв факгично виконаних робiт.

4 якостl
piBeHb готовностi об'екгiв вiдс. Розбiжнiсть виникла внаслЦок розрахункових даних.

зФзкузвиqтнбюф]я4cyФня9р€4фкgпфиФнихФшiвEзфюапiвф6бичнoвпюнанихр.бiтФшянeбyлиФвoeнiвnoвнoмУoбФзi'тай@

10. Узагальнений висновок про виконання бюддетноТ програми.

П*Ий Ремоп мерф доцофТ вФr}ацП на reрпорП пршеФiП до мфФФ Фдил1 по вул, нэaЁрqнiй пёрефв, 113 у м, фйръ - gФнано робоm з улfuйаню миффт rщьаФ ъ dDольт}*ння у ловноrrу обсфi,

ЖаДreflЬi нffi пйФifu g4ц юфАreнь з Ф#фнмм 26 Ф}фшх свiгиБникiвj вФфФю трёф,€g4 фртивiоФ шц*в{и виФ@о фрФ{у мри уламю диmий майданwr з оолаштувнням *оЬ
пм поФиФм, Робоfu вяФаю поФ'fiю,

ВИКОНаНО КОРиryвання робочих проекгiв та отримано позитивнi експертнi звiти по таким обектам:
]КапiтФ*иi ремоm Ф.меюiя блаФЕФф по вул, набёр*нii Пёрефп, ви Фд, м 1о2 БдоФд,l& 6€/1 я ви буд, м5.доФд. м 1 д у л, днiпр,, lФриry@шяi

.кагrrФ*ий рёмоп шпусхiв дрФl*ц фд у рэiФi вул, мфйя Коцо6rнфm в м. дiпрi,;
- (Капiтальний ремонт елементiв благоустрою скверу евгена Клочка по вул, Калиновiй у м, Днiпрl);

<Капiтальний ремонт елементiв благоустрою територiТ в районi будинкiв N9 N9 65, 67 по просп. Слобожанському в м. Днiпрi>.

* 3азначаються Bci вапрями використання бюджетних
**Зазначаються пояснення щодо причин
***Зазначаються пояснення щодо причин

!чрекmор ёепарmаменmу
fl нiпровськоi м icb коТ раа u

Завiаувач секmора аблiку капimальнчх
бух еалmе рськоео абл i ку mа звimносm i

у ласпортi бюджетноi програми_
(наданиХ кредитiВ з бюджеry) за напрямом використання бюджетних коштiв вИ обсягiв, затверджених у паспортi бюдхетноТ програми.

Валоdчмчр ГУ!ЗЬ
/Rпаеча iM'o прlз.RИl I ltr\

наmалiя сорокопw

результативним и показниками_

(Власне iм'я, ПРIЗВИЩЕ)
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Звiт
про виконання паспорта бюджетноТ програми мiсцевого бюджеry за2022рiк

Департамент капiтального будiвництва ДнiпровськоТ MicbкoT ради
(наименування головною розпорядни@ кощiв мiсцевоrо бюдreту)

3атверджено
Наказ MiHicтepcтBa фiнансiв Украlни
26 серпня 2014 року N9 836
"(у редакцil наказу MiHicтepcтBa фiнансiв УкраТни
вiд 01 лисгопада 2022 року No З59)"

4405341а
(код за еДРПОУ)

44053418

04576000000
(код бюджету)

1.

2.

1 500000
(-"д Пр"Ф*'i **Фi-",]ii

видаткiв та кредитування
Micl{eвorc бюдreту)

1 51 0000
(код Програмноi шаффiкачП

видаткiв та кредитування
мiсчевоrc бюджеry)

з. 15173,10 7з1 0
(-"д Пр"Фш'i -*ф',*Щ - (-д ТЙ*i'"р"Ф i -

видаткiв та кредитування шасифiкацii видапiв та
мiсqевоrо бюджеry) кредитуфння мiсцевого

бюджеry)

0443
(код Функчiональноi

шасифiкачГl видапiв та
кредиryвання бюджеry)

4. Цiлi державноТ полiтики, на досягнення яких спрямовано реалiзацiю бюджетноi програми

Департамент капiтального будiвництва ДнiпровськоТ MicbKoT ради
(найменування вiдловiдального виконавL{я)

мiсчевого бюджеФ

N9 з/п l_{iль державно'i полiтики

1 розвиток житлово-комунального господарства] спрямований на забезпечення життедiяльностi населення, впровадження заходiв з енергозбеоежёння

5. Мета бюджетноТ програми
Розвиток житлово-комунального гослодарства та iнфр?струкгури MicTa

6. Завдання бюджетноГ програми

7. ВИдатки (наданi кРедити з бюджету) та напрями використання бюджетних кощтiв за бюджетною програмою:
7.1. АналiЗ роздiлу <<ВидатКи (надавi кредити З бюджету) та напрямИ використаннЯ бюджетних коштiв за бюджетною програмою>)

N9 з/п Завдання

1 ьудlвництво оо eKTlB житлово-комунального господарства
2 Реконструкцiя об'ектiв житлово-комунального господарства
о Проекryвання об'ектiв

N9 з/л напрями використання бюджетних коштiв "
Затверджено у паспортi бюджетноi програми касовl видатки (наданl кредити з oюджеry) Вiдхилення

загальний фонд спецiальний фонд усього загальний фонд спецiальний фонд усього загальний фонд спецiальний фонд усього
2 4 5 6 8 о 10 ll

Усього 285 746 537,0с 285 746 5з7 111 в59060.00 ,l1,1 859 060, 173 887 477.ос
1

Jаоезпечення оудlвництва ob'eKTlB житлово-
{омvнального господаоства 39 071 073,0с 39 07,1 073,00 1 314 154,00 ,l 314 154,0с -37756919,00 _з7756919,00

2
JаOезпечення реконструкцl i оO'ектlв житлово-
(омчнального госполаоства 243 875 з43,00 243 875 343,00 107 744 787 ,0с 107 744787,0с -136 130 556,00 136,130 556,00

J Забезпечення проектування об'епiв 2 800 ,121.0с 2 800 ,121 
,00 2 800 1 19.0с 2 800 1 19,0с -2,00

7.2. Пояснення щодо причиН вiдхилення обсягiв касовиХ видаткiв (наданиХ кредитiв з бюджеry) за напрямоlчl використання бюджетних коштiв
вiд обсягiв, затверджених у паспортi бюджетноТ програми"*

{9 з/п пояснення
1 2

7
-1 lз ,B8l 4l l



1

РФбiкifrь виниша эпдно aniв Фапично виюнаних робiт й висr?нФi фiнавФъання за рахуяок Фпозисgих хоФiв, тмirйаБ;фiйrmrмl a,п 2о2з v !ф'0' зо 695 r_11 rй
Розбiжнiсть виникла згiдно аtсгiв факгично виконаних робiт,

8. ВидаТки (наданi кРедити з бюджету) на реалiзацiю мiсцевих/регiональних програм, якi виконуються в межах бюджетноТ проФами

N9 з/п Найменування мiсцевоi7регiональноi програми
Затверджено у паспортi бюджетноТ програми Касовl видатки (надан{ кредити) Вiдхилення

загальний фонд
спецiальний

фонд усього
загальний

фонд
спецiальний

фонд усього загальний фонд спецiальний фонд усього

1 с 5 6 7 8 9 ,10
11

1

Проzрама економiчноео i соцiальноео розвumtgl Дrriпровськоi
Micb4oi mерumорiальноi еромаdч на 2О22 pir 285 746 537 285 746 5з7 -285 746 5з7 -285 746 5зт

9. Результативнi показники бюджетноТ програми та аналiз ix виконання:
9.,1 . Аналiз показникiв бюджетноТ програми

N9 з/п показники

3атверджено у паспортi бюджетноi
програми

Dактичнl результативнI показники, дося гнуr]
за рахунок касових видаткiв (наданих Вiдхилення

вимiру Джерело iнформацij кOедитiв з бюджетч)
загальний

фонд
спецlальнии

фонд усього
загал ьн ии

фонд
спецiальний

фонд
усього

загальний
фонд

спецIальнии
фонд усього

1 2 4 5 6 7 8 о lU 11 12 lJ

1 затрат
|.l эбсяг витрат (за рахчнок коштiв бюджеw) -Dн. эlшення Mlcbkol ради 1 407 582 1 407 582 1 314 154 1 314 154 -93 428 -93 428
1-1 эбсяг витрат (за рахунок запозичених коштiв) ,рн. ]iшення MicbKoT ради 37 663 491 з7 66з 491 -37 66з 49,1 _J/ ooJ 4у l

I.c эбсяг бчлiвниuтва iнженеоних меоеж п. м,
1aHi бцгалтерського
эблiку

19 884 19 884 546 546 -1 9 338 _19 338

1.4 )бсяг витрат (за рахунок коштiв бюджеry) ,рн. )lшення MlcbKoI оади 131 663 212 ,1з1 663 212 1 00 962 700 100 962 700 -30 700 512 -30 700 51 2
|э эбсяг витрат (за рахунок запозичених коштiв) грн. )lшення MIcbKol ради 12 212 131 12 212 131 6 7в2 087 67а2оа7 -1 05 430 044 -105 430 044

,1.6 эбсяг реконструкцiТ площi кв. м.

qанi бигалтерського
эблiw

17 98з 17 983 17 98з

1.7 эбсяг реконструкцiТ вулиць кв. м.
цанi бцгалтерського
эблiw

8 012 о U lz 8 012 8 012

1.8 эбсяг реконструкцiт дощовот каналiзацili / водопроводч 1. м.
проектно-кошторисна

цокументацiя
/ Ulэ 2 о2a 1 039 1 03€ ояб -986

lo обсяг реконструкцiТ систем iнженерного захисry {в. м.

-1роектно_кошторисна

цокументацiя
58 40с 58 40с -58 40с -58 400

1.10 обсяг видаткiв на проекryвання об'епiв :рн. эlшення MIcbKol ради 2 800 121 2 800 121 2 800 11 280011
2 продYкry

2.1 кiлькiсть об'скгiв, всього од.

Трограма
экономiчного i

эоцiального розвитку
Цнiпровськоi MicbKoT

гериторiальноТ
-ромади на 2022 piК

4 1 1 -о

2.2
кiлькiсть об'екгiв, якi плануються за рахунок запозичених
коштiв од. рiшення MicbKoT ради

-с

кiлькiсть об'ектiв, якi плануоться реконструювати (всього) сд.

Програма
економiчного i

соцiального розвитку
ДнiпровськоТ MicbKoT

територiальноl
громади на 2022 piK

7 4 4

2.4
у тому числi кiлькiсть обектiв, якi плануються за рахунок
запозичених коштiв эд. с{шення Mlcbкol ради

5 3 3

4



lэ кiлькiсть проектiв эд.

Програма
економiчного i

соцiального розвитку
.Щнiпровськоi мiськоi
територiальноТ
громади на 2022 piк.

4 4

3 ефекгивностi
з.1 эереднi витрети на один об'екг -рн. эозрахунковi данi 9 767 76t 9 767 76t 1 з14 154 1 314 154 _8 45з 614 _8 453 614
3,2 эереднi витрати на будiвництво 1 п. м. iнженерних мереж -рн. созрахунковi данi 1 96a ,1 96a 2 407 2 407 442 442
о.о эереднi витрати на реконстDчкцiю одного об'екта -рн. эозрахунковi данi з4 839 33€ 34 839 33€ 26 936 197 26 936 197 _7 903 1 3€ -7 903 ,lз8
3.4 эереднi витрати на реконструкцiю ] кв.м площi -рн, эозрахунковi данi 9 34с 9 34с 4uз 4 84з 4 49l 4 497

]ереднi витрати на реконструкцiю 1 кв.м вулицi -рн. .HKoBl данl 1 1 1 1

J.o
:ереднi витрати на реконструкцiю ] п.м. дощовоi каналiзацil /
зодопроводч -рн. эозрахунковi данi

34 401 34 401 19 86з 19 86: -14 53€ _14 538

]ереднi витрати на розробку одного проектy -рн. розрахунковi данi 700 03с 700 03с 700 029 700 02€ 1 -1

Jo
середнi витрати на реконструкцiю 

,1 кв.м систем iнженерного
захистч грн_ розрахунковi данi

107 1о7 -1о1 -1о7

4 якостl
4.1 piBeнb готовностi об'екгiв вiдс. розрахунковi данi zэ 25 2з
4,2 piBeHb готовностi проектноI документацii об'екга вiдс. розрахунковi данi

,100 100 10( 10с
piBeHb готовностi об'ектiв зiдс. розрахунковi данi 45 38 -7

9,2. Г1ояСнення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними показниками*"*

N9 з/п показники Uдниця
ПОяСнення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними показниками

2 3 4
1 затрат

1.1 эбсяг витрат (за рахунок коштiв бюджеry) грн.

JОЗОЖнlСть виникла внаслlдок eKoHoMi'i коштiв згiдно al(IiB фактично виконаних робiт. Також угворилась кред иторська заборгованнiсть станом на 01_01 .2023 i
]озмiрi 92 773 грн.

1.2 эбсяг витрат (за рахунок запозичених коштiв) грн. )озбiжнiсть виникла внаслiдок вiдсутностi фiнансування за рахунок запозичених коштiв,
1.3 )бсяг будiвництва iнженерних мереж п,м Эозбiжнiсть виникла згiдно aKTiB факгично виконаних робiт.

1.4 эбсяг витрат (за рахунок коштiв бюджеry) грн,

JОЗОlЖНlСТь виникла внаслИок eKoHoMiT коштiв згhно акгiв факгично виконаних робiт.Також рворилась кредиторська заборгованнiстJ cTaHotul ьв 01.01_202Т
)озмiрi 30 695 140,46 грн.

1.5 эбсяг витрат (за рахунок запозичених коштiв) грн.
РОЗбiЖНiСТЬ ВИНикЛа внаСлiдок економiI коштiв згiдно aKTiB факгично виконаних робiт та частковоТ вiдслностi фiнансування за рахунок запозичених коштiв.

1-o )бсяг реконструкцiТ дощовоТ каналiзацГii / водопроводV п.м. Розбiжнiсть виникла згiдно aKTiB фактично виконаних робiт.
)бсяг реконструкцiТ систем iнженерного захисry кв, м. РозОlжнlсть виникла внаслiдок вiдслностi фiнансування обекгiв,

1.10 )бсяг видаткiв на проектчвання об'екгlв грн. Розбiжнiсть виникла зг!дно aKTiB фактично виконаних робiт.
2 продукгу

2.1 (iлькiсть об'ектiв, всього од. РозбIжн сть виниtrа згiдно aKTiB факгично виконаних робiт.

2.2
кiлькiсть об'екгiв, якi плануються за рахунок запозичених
коштiв од.

Розбiжнiсть виникла згiдно aKTiB фактично виконаних робiт.

z.э кiлькiсть об'екгiв, якi плануеться реконструювати (всього) од. Розбiжнiсть виникла згiдно aKTiB фактично виконаних робiт.

2-4
у тому числi кiлькiсть обектiв, якi ллануються за рахунок
запозичених коштiв од.

Розбiжнiсть виникла згiдно аlсгiв фаrгично виконаних робiт,

ефекгивностi
Jl середнi витрати на один об'скг грн. JозOiжнiсть виникла згiдно аlсгiв фактично виконаних робiт.

середнi витрати на будiвництво 1 п. м. iнженерних мереж грн. Эозбiжнiсть виникла згiдно aKTiB фактично виконаних робiт.
JJ эереднi витрати на реконсточкцiю одного об'екга Фн Эозбiжнlсть виникла внаслiдок eKoHoMiT коштiв згИно aKTiB факгично виконаних робiт.
3.4 эереднi витрати на реконструкцiю 1 кв.м площi грн. Розбiжнiсть виникла згiдно акгiв фаrгично виконаних робiт.

3.6
эереднi витрати на реконструкцiю 1 п.м. дощовоj каналiзацiТ /
зодопроводч грн

Розбiжнiсть виникла згiдно аггiв фактично виконаних робiт.

5.1 эереднi витрати на розробкч одного пооекту грн. Розбiжнiсть виникла згiдно aKTiB факгично виконаних робiт-
эереднi витрати на реконструкцiю 1 кв.м систем iнженерного
захисry грн

Розбiжнiсть виникла внаслlдок вiдсутностi фiнансування обектiв.

4 якостl
4.1 эiвень готовностi об'епiв вiдс. Розбlжнiсть виникла згiдно aKTiB фапично виконаних робiт.



4.з готовностi об'еfiiв виникла даних.

9.3. Аналiз стану виконання результативних показникiв

01,0120В у !ФмФi з0 695 14п,46 Фн,
По бУдiвшцтву обеюlв p.€6ialcrb винхиа вffiИй еюномir юшiв аllдно am. фамно ви@аних робiт та вИсуrюсп ФйнсrФня Ф рэrноr iФфевх Фшь,,там уrфрпФф ФедmрФЕ аборlэФннiйь фном на

.01.2023 92-773.04

10. Узагальнений висновок про виконання бюдrкетноi програми.

икОнанО кОриryвання робочих проекгiв та отримано позитивнi експертнi звiти по таких об'екгах:
<Захист територiТ вiд пИтоплення та затоплення в районi вул. Ман-дрикiвськоТ, вiд буд. N9 310 до буд. N9 12 по просп. Героiв у м- Днiпропетровську, будiвництво>;
(ВинОС тРанзитного водопроводу з пiдвалужитлового будинку по просп. ГероТв, 9, м. Днiпро - реконструкцiя);
<Реконструкцiя проiМжоj частини вул. Сiчеславськоi Набережно'i в м. !нiпрi, на дiлянцi вiд буд Ne 39 до вул. Кам'яноi),
<Реконструкцiя вул. lнженерноТ в м. Днiпрi).

мережi дощовоТ каналiзацiТ пО вул. Павла Нiрiнберга в м. Днiпрi, на дiлянцi вф вул. Якова Самарського дО вул. Ламаноi) - продовжуються будiвельно-монтажнi роботи,
мереЖ дощовоТ каналiзацii по вул. Ливарнiй у м. ffнiпрi> - продовжуються будiвельно_монтажнi роботи_

успенськот ч м.

* Зазначаються Bci напрями використання бюджетних
"Зазначаються пояснення щодо причин вiдхилення
**"3азначаються пояснення щодо лричин

Щuре кmор аепа рm амен mу ка пimальноео
Щнiпровськоi MicbKoi padu

Завidувач секmора облi ку капimал ьн uх
буеалmерськоео облiку mа звimносmi

паспортi бюджетноj п рограми.
КРедитiв 3 бюджеry) за напрямом використання бюджетних коштiв вiд обсягiв, затверджених у паспортi бюджетноТ програми.

результативними показниками.

ВолоOuмчр ГУ!3Ь
(Власне iм'я, ПРlЗВИЩЕ)

наmалiя Сорокопут
(пiдпис) (Власне iм'я, ПРlЗВИЩЕ)ы*



Звiт
про виконання паспорта бюджетноТ програми мiсцевого бюджеry за2022

Департамент капiтального будiвництва ДнiпровськоТ MicbKoT ради
(найменування головноФ розпорцника кощiв мiqlевого бюджету)

piK

Затверджено
Наказ MiHicтepcтBa фiнансiв Украiни
26 серпня 2014 року N9 836
"(у редакцГl наказу MiHicтepcтBa фiнансiв Украiни
вiд 01 листопада 2022 року N9 359)"

4405341 8
(кqд за СДРПО'

4405з41 8

1. 1500000
((од ПрограмноТ mасифiкацii

видаткiв та кредит}вання
мiсцевого бюджету)

2- 1 51 0000
(-"д Пр"Ф*'i -*,ф'-.ц'r

видаткiв та кредитування
мiсчевого бюджеry)

1517321

Департамент капiтального будiвництва ДнiпровськоТ MicbKoT ради
(найменування вiдпоЕiдального виконавqя)

7321 0443

(код за СДРПОy)

04576000000
(код ПрограмноТ шасифiкачii

видаткiв та кредитFання
мiсчевого бюджеry)

(код Типово] проФамно]
масифiкацii видаткiв та

кредиryвання мiсчевого
бюджеry)

(код Функчiонально-.l

пасифiкацiТ видаткiв та
кредиryвання бюджеry)

(код бюджеry)

4. Цiлi державноТ полiтики, на досягнення яких спрямовано реалiзацiю бюджетноТ програми

мiсчевого бюджеry)

N9 з/п l_{iль державноТ полiтики

1 творення неоOхlдних умов функцiонування i розвитку загальноТ, середньоТ та дошкiльноi освiти

5. Мета бюджет1-1оТ програми
Створення комфортних у]4ов у навчальних та дошкiльних закладах освiти Micтa

6. Завдання бюджетноТ програми

N9 з/п Завдання

Реконструкцiя об'еrгiв освiти

7, Видатки (наданi кредити з бюджеry) та напрями використання бюджетних коштiв за бюджетною програмою:
7.1 . Аналiз роздiлу <<Видатки (наданi кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштiв за бюджетною програмоюD

N9 з/п
Затверджено у паспортl бюджетноТ програми KacoBi видатки (наданi кредити з бюджеry) tslдхилення

загальний фонд спецiальний фонд усього загальний фонд эпецiальний фонд усього загальний фонд спецiальний фонд усього
1 J 4 6 7 8 9 10 11

Усього 3 869 з57 3 869 з57 -3 869 357,00 _3 869 357,00
1 3абезпечення оеконстDчкцiт об'екгiв 3 869 357 3 869 357,0с _з 869 357,00 -3 869 357,00

7.2. Пояснення u.lодо причин вiдхилення обсягiв касових видаткiв (наданих кредитiв з бюджеry) за напрямом використання бюджетних коштiв
вiд обсягiв, затверджених у паспортi бюджетноТ програми**

\9 з/п пояснення
1

1 Розбiжнiсть виникла внаслiдок вiдсутностi фiнансування за рахунок запозичених коштiв.

8. Видатки (наданi кредити з бюджету) на реалiзацiю мiсцевих/регiональних програм, якi виконуються в межах бюджетноТ програми

,l

2



Ne з/п Най менування мiсцевоl7регiональноТ програми
Затверджено у паспортi бюджетноi програми Kacoвi видатки (наданi кредити) Вiдхилення

загальний фонд
спецlальнии

фонд
усього

загальний
фонл

спецlальнии

фонд усього загальний фонд спецiальний фонд усього

1 2 3 4 6 7 8 9
,10

1

1

Про2рама економiчноео i соцiально2о розвumку Днiпровськоi
uicbкo1 mерumорiальнот еDомаdч на 2022 piK

3 869 з57 з 869 357 -3 869 357 -з 869 з57

9, Результативнi показники бюджетноl програми та аналiз'iХ виконання:

9,1. Аналiз показникiв бюджетноТ програми

N9 з/п показники
Одниця
ви Mipy Джерело iнформацiI

3атверджено у паспортi бюджетноj
програми

Факгичнl результативнl показники, дося гнуг

за рахунок касових видаткiв (наданих
кредитiв з бюджеry)

Вiдхилення

загальнии
фонд

спецlальнии

фонд
усього

загал ьнии

фонд

спецlальнии

фонд
усього

загальнии
фонд

спецlальнии

фонд усього

1 2 3 4 6 7 8 о 10 11 12 lJ

затрат
1.1 эбсяг витрат (за рахунок запозичених коштiв) -рн. сlшення Mlcbkol ради 3 869 357 3 869 35i -3 869 357 _з 869 357

1.2 )бсяг реконструкцiТ об'еггiв (в, м.
цанi бцгалтерського
rбпiw

9 712 9 712 -9 712 -9 712

2 поодчктч

2.1 <iлькiсть об'ектiв, якi эд.

Програма економiчного
соцiального розвитку

ЦнiпровськоТ MicbKoT

територiальноТ громади
ra2022 pi(

1
,l

1 1

7 тому числi кiлькiсть об'екгiв, якi плануються за рахунок
]апозичених коштiв эд. рlшення Mlcbkol ради

1 1 1 1

3 эфекгивностi
3.1 эереднi витрати на реконструкцiю одного об'екry -рн. Dозрахчнковi данi 3 869 357 з 869 357 -3 869 357 -3 869 357

5l )еднi 8итрати на реконструкцiю 1 кв. м. будiвлi ,рн. оозоахvнковl лан| 398 ?оя -сYё

4 BKocTl
4.1 эiвень готовностi об'ектiв зiдс. Dозрахчнковi данi 4с 40 -4с -4с

9.2. Пояснення щодо причин розбiжностей мiж факгичними та затвердженими результативними показниками***

Nq з/п показники
Uдниця Пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними пОКаЗНиКаМИ

2 J 4

1 затрат
1,1 эбсяг витрат (за рацдок запозичених коштiв) грн. Розбiжнiсть виникла внаслiдок вiдсуrностi фiнансування за рахунок запозичених коштiв.

1.2 эбсяг реконструкцiт об'еrгiв кв. м. Розбiжнiсть виникла внаслiдок вiдсугностi фiнансування за рахунок запозичених коштiв.

2 пDодчктч
2.1 <iлькiсть об'ектiв, якi плануеться реконструювати од. Розбiжнiсть виникла внаслiдок вiдсутностi фiнансування за рахунок запозичених коштiв.

2.2
7 тому числi кiлькiсть об'екгiв, якi плануються за рахунок
запозичених коштiв од

Розбiжнiсть виникла внаслiдок вiдсутностi фiнансування за рахунок запозичених коштiв.

з sфекгивностi
эеDеднi витрати на реконструкцiю одного об'огry грн. Розбiжнiсть виникла внаслiдок вiдсутностi фiнансування за рахунок запозичених коштiв.

3,2 эереднi витрати на реконструкцiю 1 кв- м. будiвлi грн. Розбiжнiсть виникла внаслiдок вiдс}тностi фiнансування за рахунок запозичених коштiв.

4 якостI
4.1 ciBeHb готовностi об'екгiв вiдс. Розбiжнiсть виникла внаслiдок вiдс}тностi фiнансування за рахунок запозичених коштiв,

9.3. Аналiз стану виконання результативних показникiв

3 за позичених не

1



10, Узагальнений висновок про виконання бюджетноТ програми.

освiти "Середня загально-освiтня школа N9 124" Днiпропетровськоi Micbкoi ради по вул. Kipoвa. 2 (Таромське) у м, Днiпропетровсьi{у - роботи не

* Зазначаються Bci напрями використання бюджетних коштiв, затвердженi у паспортi бюджетноi програми.
""Зазначаються пояснення щодо причин вiдхилення обсягiв кредитiв з бюджеry) за напрямом використання бюджетних коштiв вiд обсягiв, затверджених у ffаспортi бюджетноТ програми.
***Зазначаються пояснення щодо причин розбiжностей результативними показниками.

flupeKmop 0епарmаменmу капimальноео
,[l Hi п ровсь коТ м ic ькоТ р а 0 u

3авiOувач секmора облiку капimальнuх
бухеал mе рськоео обл i ку mа звim носm i

волоduмuр Гудзь
(Власне iм'я, ПРIЗВИЩЕ)

наmалiя Сорокопут
(Власне iм'я, ПРlЗВИЩЕ)

жё



Затверджено
Наказ MiHicтepcTBa фiнансiв УкраТни
26 серпня 2014 року Na 836
"(у редакцiТ наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни
вiд 01 листопада 2022 року N9 359)"

3BiT
про виконання паспорта бюджетнот програми мiсцевого бюджеry за 2023 pik

видаткiв та кредитування
мiсцевого бюджеry)

2. 1510000 !епартамент капiтального будiвництва flнiпровськоТ Micbкoi ради 44053418
((од l lроrрамноi Фасифjкачii (найменування вiдповiдального виконавця) (код за еДРПО((од Проrрамноi mасифjкачii (найменування вiдповiдального виконавця) (код за еДРПОУ)

видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

3. 15173221517322 7322 044З Будiвництво медичних установ та закладiв 0457600000

видаткiв та кредиryвання масифiкацil видаткiв та масифiкаqii видаткiв та
мiсчевого бюджеry) кредитування мiсчевоrо кредиryвання бюджеry)

бюджеry)

4. Цiлi державноТ полiтики, на досягнення яких спрямовано реалiзацiю бюджетноТ програми

мiсчевого бюджеry)

N9 з/п Цiль державноТ полiтики

1 JаОезпечення веоOхiдних умов функцiонування i розвитку медичних установ та закладiв

5. Мета бюджетноТ програми
Створення комфорт}lих умов у медичних установах та закJ]адах

6. 3авдання бюджетноI програми

N9 з/п 3авдання

1 Проектування об'октiв

7 - Видатки (наданi кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштiв за бюджетною програмою:
7.1. Аналiз роздiлу <Видатки (наданi кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштiв за бюджетною програмою>

N9 з/п
3атверджено у паспортi бюджетноТ програми kacoвi видатки (наданi кредити з бюджеry) Вiдхилення

загальний фонд спецiальний фонд усього загальний фонд спецiальний фонд усього загальний фонд спецiальний фонд усього
2 3 4 5 6 7 9 10

Усього 1 415 526,0с 1 41 5 526,0с 1 094 74с 1 094 740,00 -320 786,00 -320 786,о0
3абезпечення проекryвання об'екriв 1 415 526,( 1 41 5 526,00 ,1 094 740, 1 094 740. -32о т86 -32о 786

7.2, ПОяСнення щодо причин вiдхилення обсягiв касових видаткiв (наданих кредитiв з бюджеry) за напрямом використання бюджетних коштiв
вiд обсягiв, затверджених у паспортi бюджетноi програми""

\9 3/п пояснення
1 2

утворилась кредиторська заооргованнlсть станом на 01.01.2023 у розмiрi 320 785,05грн.

8. Видатки (наданi кредити з бюджету) на реалiзацiю мiсцевих/регiональних програм, якi виконуються в межах бюджетнот програми

Ns з/п Найменування мiсцевоl7реriональноi програми
3атверджено у паспортi бюджетноТ програми Kacoвi видатки (наданi кредити) Вiдхилення

загальний фонд
спецiальний

фонд усього
загальний

фонд
спецlальнии

фонд усЬого загальний фонд спецiальний фонд усього

1 11

1



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

1

П роерама економiчноео i соцiальноео розвumку Днiпровськоi
uicbкoi mерumорiально-, еромаач на 2022 pi( 1 415 526 1 415 526 1 094 740 1 094 740 -320 786 -320 7аб

9, Результативнi показники бюджетно"t програми та аналiз ii виконання:
9,1, Аналiз показникiв бюджетноi програми

N9 з/п показники Одниця
вимiру Джерело iнформацii

3атверджено у паспортi бюджетноi
програми

Фактичнl результативнI показники, досягнуг
за рахунок касових видаткiв (наданих

коедитiв з бюджетv)
Вiдхилення

загальний
фонд

спецiальний
фонд усього

загальнии
фонд

спецiальний
фонд усього

загальний
фонд

спецlальнии
фонд усього

1 2 4 5 6 7 8 о 10 11 12

1 затрат
1,1 обсяг видаткiв на проекryвання об'екгiв ,рн.

рiшення Micbкoi ради 1 415 526 1 415 52с 1 094 74с 1 0s4 74с -з20 786 -32о 7 ас
2 продукry

z.l (iлькiсть проектiв )д.

Програма економiчного
i соцiального розвитку
ДнiпровськоТ MicbKoi
територiальноi громади
на 2022 pil

1 1 1 1

3 |ективностl
3.1 ]ереднi витрати на розробкч одного пооектч ,рн. эозрасунковi данi 1 415 52с 1 415 52с 1 094 740 1 094 74с _320 786 -32о 7аб
4 якостi

4,1 )iBeHb готовностi проектноi доку[,1ентацiТ об'екта вiдс. WHKoBl ланl 10с 100 100 10с

9.2, Пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними показниками"**

N9 з/п показники Одниця
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними показниками

2

1 затрат
1.1 эбсяг видаткiв на проекryвання об'еrгiв грн, Утвориласькредиторськазаборгованнiстьстаномна01.01.2023урозмiрi 320785,05грн.
2 продукгу
3 )ективноGтl

с. l :ереднi витрати на розOобкч одного пDоектV грн. Утворилась кредиторська заборгованнiсть станом на 01.01.2023 у розмiрi 320 785,05грн.
4 якостl

* 3азначаються Bci напрями використання бюджетних бюджетноI проrрами,
**3азначаються пояснення щодо причин вiдхилення кредитiв з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштiв вiд обсягiв, затверджених у паспортi бюджетноi програми
***3азначаються пояснення щодо причин

fl u ре кmор 0еп арm а ме н mу ка п i m ал ь ноео
,Щнiпровськоi MicbKoi раа u

3авiOувач секmора облiку капimальнuх
бух еал mе рськоео облiку m а звi m носm i

ВолоOuмuр ГУД3Ь
(Власне iм'я, ПР13ВИЩЕ)

наmалiя Сорокопут#ý

результативними показниками.

(Власне iм'я, ПРlЗВИЩЕ)

з
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3атверджено
Наказ MiHicTepcтBa фiнансiв Украiни
26 серпня 20,14 року N9 836
"(у редакцii наказу MiHicтepcTBa фiнансiв УкраТни
вiд 0] листопада 2022 року N9 359)"

Звiт
про виконання паспорта бюджетнот програми мiсцевого бюджеry за2022рiк

1 , 1 500000 ,Щепартамент капiтального будiвництва !нiпровськоТ Micbкo'i ради 4405341 8
(код Програмноi шасифiкачii (найменування головного розпорядника (ошiв мiсцевого бюджеry) (код за едРПО(код Програмноi шасифiкацii (найменування головного розпорядника (ошiв мiсцевого бюджеry) (код за еДРПО}1

аидаткiв та кредитуаання
мiсцевого бюджеry)

2, 1510000 .Щепартамент капiтального будiвництва !нiпровськоТ Micbкoi ради
(код ПрограМноI класифiхацii (найменування вiдповiдального виконавl]я) (код за еДРПО'

4405341 8

видаткiв та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

3. 1517325 7325 0443 Будiвництво споруд, установ та закладiв фiзичноi культури i спорту 04576000000
(кОд Типо3оТ програмноi (код ФунхчiональвоI (найменування бюджетноТ програми згiдно з Типовою програмною класифiкацiею видаткiв та кредиryвання (код бюджету)(код Програмно'i юасифiкаL{i'l (код ТипоsоТ програмноi (код ФункцIональноl

видаткiв та кредиryвання шасифiкацii видаткiв та Фасифi€цi-l видаткis та
мiсцевого бюджеry) кредиryвання мiсчевоrо кредиryвання бюджеry)

бюджеry)

4. Цiлi державноТ полiтики, на досягнення яких спрямовано реалiзацiю бюджетноТ програми

мiсцевого бюдцету)

Ne з/п Цiль державноI полiтики

1 розвиток спортивноl lнфраструrryри для заоезпечення реалlзацlt державнот полlтики з фlзичного виховання i спорry

5. Мета бюджетноi програми
Створення комфортних умов для занять фiзичною культурою i спортом

6, 3авдання бюджетноi програми

N9 з/п 3авдання

2еконструкцiя споруд, установ та закладiв фiзичноi кульryри i спорry
2 "lроеrryвання об'екгiв фiзичноТ кульryри i спорry

7 . Видатки (наданi кредити з бюджету) та напря[4и використання бюджетних коштiв за бюджетною програмою:
7.1. Аналiз роздiлу (Видатки (наданi кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштiв за бюджетною програмою)

N9 з/п Напрями використання бюджетних коштiв * 3атверджено у паспортi бюджетно] програми KacoBl видатки (наданi кредити з oюджеry) Вlдхилення
загальний фонд спецiальний фонд усього загальний фонд спецiальний фонд усього загальний фонд спецiальний фонд усього

1 2 J 4 6 7 9 ,10
11

Усього 21 100 725,0а 21 100 725 214 157.0с 214 157,0с -20 886 568,0с -20 886 568,0с

1
заOезпечення реконструкцll споруд, установ та
закладiв фiзичноТ культури j спорry

20 886 568,00 20 886 568,0с -20 886 568,0с _20 886 568,0с

2
Забезпечення проектування об'ектiв фiзичноl
кчльтчDи i споотч

214 157,00 214 157,0с 214 157,ос 214 157,0с

7.2. Пояснення щодо причив вiдхилення обсягiв касових видаткiв (наданих кредитiв з бюджеry) за напрямом використання бюджетних коштiв
вiд обсягiв, затверджених у паспортi бюджетно'i програми**

8. Видатки (надан! кредити з бюджету) на реалiзацiю мiсцевиrрегiональних програм, якi виконуються в межах бюджетноl програми

Ne з/п пояснення
2

1



N9 з/п Найменування мiсцево17регiональноi програlии
3атверджено у паспортi бюджетноi програми KacoBl видатки (надан' кредити) вiдхилення

заrальний фонд
спецiальний

фонд
усього

загальнии
фонд

спецiальний
фонд усього загальний фонд спецiальний фонд усього

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Проерама економiчноео i соцiально2о розвumку Днiпровськоi
Micbцoi mерumорiальноi еромаач на 2022 piK 21 100 725 21 100 725 214 157 214 157 -20 886 568 -20 886 568

9. Результативнi показники бюджетноi програми та аналiз iХ виконання:
9,'1, Аналiз показникiв бюджетноl програми

N9 з/п показники Одниця
вимiру Джерело iнформацiТ

3атверджено у паспортi бюджетноТ
програми

Dактичнl результативнl показники, досягнуг
за рахунок касових видаткiв (наданих

коедитiв з бюлжетч)
Вiдхилення

загальний
Фонд

спецlальнии
фонд усього

загальний
фонд

спецiальний
фонд усього

загальнии

фонд
спецiальний

фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат

1.1 эбсяг витрат (за рахунок коштiв бюджеry) -рн. сIшення MlcbкoI 0ади 686 848 686 84€ -686 84€ -686 848
lz эбсяг витрат (за рахунок запозичених коштiв) -рн, сiшення Micbkoi оади 20 199 72( 2о 19972с -20 199 72с -20 199 72о

эбсяг реконструкцii об'сктiв (в, м-
цанi бр<галтерського
эблiку

10 017 10 017 -10 0,17 -10 017

1.4 эбсяг витрат на проектiвання обекгiв грн, )lшення Mlcbкol ради 214 151 214 151 214 157 214 157
2 продукry

2.1 (iлькiсть об'екгiв, якi планчеться оеконстDчювати )д.

Програма економiчного
i соцiального розвитку
ДнiпровськоТ MicbKoT

територiальноi
громади на 2022 оiк

3

2.2 (iлькiсть проектiв од

Програма економiчногс
i соцiального розвитку
Днiпровськоi MicbKoT

територiальноi
громади на 2022 piк.

1 1 1 1

3 ефективностi
3.,1 середнi витрати на реконструкцiю одного обекта грн. эозрахунковi данi 6 962 189 6 962 189 -6 962 189 -6 962 ,189

c.z
середнi витрати на реконструкцiю] кв, м спортивного
комплексч грн, )озрахунковi данi

2 085 2 085 -2 085 -2 085

о.о середнi витрати на розробку одного проекry грн. эозрахунковi данi 214 157 214 15i 214 157 214 157
4 якостl

4,1 piBeHb готовностi об'екгiв реконструкцii Вiдс. ]озрахунковi данi 49 4ý _49 -49
4.2 piBeHb готовностi проектно] документацiТ обекга вiлс ]озрахунковi данi 100 10( ,100 10с

9.2, Пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними показниками***

N9 з/п показники Uдниця
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними показниками

4
1 затрат

1.1 эбсяг витрат (за рахунок коштiв бюджету) грн Розбiжнiсть виникла внаслiдок вiдсрностi фiнасування та лворилась кредиторська заборгованнiсть станом на 01.01 .2023 у розмiрi 686 846 грн.
1.2 )бсяг витрат (за рахунок запозичених коштiв) грн- JозОlжнlсть виникла внаслiдок вiдслностi фiнансування за рахунок запозичених коштiв.
lJ )бсяг реконструкцiТ об'ектiв кВ. l\,1 розоlжнlсть виникJ]а внаслlдок вlдсугностi фiнансування,
2 продукry

2.1 (iлькiсть об'екгiв, якi плануеться реконстDчювати од. JозоlжнIсть виникла внаслiдок вiдсугностi фiнансування.
3 эфективностi

3.1 )ереднi витрати на реконструкцiю одного обеrга грн Jозоlжнlсть виникJlа внаслiдок вiдсугностi фiнансчвання.
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середнi витрати на реконструкцiю1 кв. м спортивного
комплексу грн.

Розбiжнiсть виникла внаслiдок вiдсутностi фiнансування.

4 якостl
4.1 oiBeHb готовностi об'ектiв реконструкцiТ Вiдс. Розбiжнiсть виникла внаслiдок вiдсрностi фiнансування

9,3. АЕлiз mну вхюн.нм результаflвняr m6знхПв

l0, Уиfuьнфий сновох про викфанш бюдGIноI проФrш,

фдiвнп{ф сгадlо!У M*rx вцiэ фрry ю баl вунФьft пiqпреrФй .МолодЬGб ЕF€ .6'сдящЕ, Д проФкя мьФi р.ди ý эдрФю: Еул, н*ерФЕ зафд;Е, f,з, , дlпро, коФ.rryфны _ gювю обФф, в
спортивноiзалИпопросп,БогданаХмельницького, 16Ду м.!нiпрi пiДслортивниЙкомплекСкпнз<l\4сдюсШОР)ДМР-виконанокориryванняробочогопроокту.

" Зазначаються Bci напрями використання бюджетних коштiв,
**Зазначаються пояснення щодо причин вiдхилення обсягiв
***Зазначаються пояснення щодо причин розбiжностей

,Quрекmор ёепарmаменmу капimальноео
flH i п ровськоТ м i сь коi раа u

ЗавiOувач секmора облiку капimальнuх
бу еал mе рськоео обл i ку mа звimносmi

у паспортi бюджетноТ програми,
КРеДИТiВ З бЮджету) за напрямом використання бюджетних коштiв вiд обсягiв, затверджених у паспортi бюджетноТ програми.

результативниlми показниками

наmалiя Сорокопут
(Власне iм'я, ПРlЗВИЩЕ)

ВолоOuмuр ГУ!ЗЬ
(Власне iм'я, ПРlЗВИЩЕ)Е

Ф,ь/
*//

1;йа-rэ*

по



3атверджено
Наказ MiHicтepcтBa фiнансiв Украiни
26 серпня 2014 року N9 836
"(у редакцiТ наказу MiHicтepcтBa фiнансiв Укра]ни
вiд 01 листопада 2022 року N9 359)"

3BiT
про виконання паспорта бюджетнот програми мiсцевого бюджету за2022

Департамент капiтального будiвництва Днiпровсько] MicbKoT ради
(найменування головного розпорядника кощтiв мiсцевого бюджету)

Департамент капiтального будiвництва ДнiпровськоТ MicbкoT ради
(найменування вИповiдального виконавчя)

piK

1, 1500000
(код Програмноi юасифiкачii

видаткiв та кредиryвання
мiсqевого бюджету)

1 51 0000
(-д Гф"р*',,,Ффi**лl

видаткiв та кредиryвання
мiсqевого бюджеry)

151824о
(-д ф"Ф"""d, -r*ф""Ф

видаткiв та кредиryва!ня
мiсчевого бюджеry)

4405з41 8

2,

(код за еДРПОУ)

4405341 8

8240 0380

(код за еДРПОУ)

045760000о0
(код Типовоi програмноi (код Фуякчiональноi

иасифiкацii видаткiв та
кредиryванвя бюджету)

(код бюджеry)
класифi(аqii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджету)

4, l_{iлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямовано реалiзацiю бюджетноТ програми

мiсцевого бюджеry)

Ns з/п Цiль державноi полiтики

1 Реалiзацiя деря<авноi полiтики щодо сприяння обоDонi Укоаjни

5, Мета бюджетноТ програми
Органiзацiя заходiв з територiальноI оборони

6, Завдання бюджетноi програl\4и

Ns з/п Завдання

|роведення заходlв l Dооlт з теритоDlальноi ооооони

7. Видатки (наданi кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштiв за бюджетною програмою:
7,'1. Аналiз роздiлу (Видатки (наданi кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштiв за бюджетною програмою)

Na з/п
3атверджено у паспортi бюджетноi програми KacoBi видатки (наданi кредити з бюджеry) вiдхилення

загальний фонд спецiальний фонд усього загальний фонд спецiальний фонд усього загальний фонд спецiальний фонд усього
1 2 с 4 5 6 7 8 о 10

Усього 225 205 865,00 1 478 020,00 226 683 885,00 216 936 814,0с 478 о2о, 218 414 834 -8 269 051,0с -8 269 05,1,0с

1

3абезпечення поточного peMioHTy об'екгiв для
]роведення заходiв та робiт з територiальноТ
)бооони

225 205 865,00 225 205 865,00 216 936 814,0с 2,1б 936 814,0с -8 269 051,0с -8 269 051,0с

2
3абезпечення проведення капiтального ремонт\
эб'ектiв

1 478 020,00 1 478 020,00 1 478 020,0с 1 478 020,0с

7.2, Пояснення щодо причин вiдхилення обсягiв касових видаткiв (наданих кредитiв з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштiв
вiд обсягiв, затверджених у паспортi бюджетноТ програми**

!9 з/л пояснення
1 2

Розбiжнiсть виникла внаслiдок eKoHoMjT коштiв згiдно акriв факгично виконаних робiт.

1

Напрями використання бюджетних коштiв *
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8. Видатки (наданi кредити з бюджеry) на реалiзацiю мiсцеви)dрегiональних програм, якi виконуються в межах бюджетноi програNли

N9 з/п Найменування мiсцевоl7регiональноТ програми
Затверджено у паспортi 0юджетноТ програми KacoBi видатки (наданi кредити) Вiдхилення

загальний фонд
спецiальний

фонд усього
загальний

фонд
спецlальнии

фонд усього загальний фонд спецiальний фонд усього

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

1

l rPvcPaмa цlччч ьrrlJuйппh

Цнiпра на 2022-2026 рокч 225 205 865 1 478 020 226 683 885 216 936 814 1 478 020 218 414 834 -8 269 051 -8 269 о51

9, Результативнi показники бюджетноТ програми та аналiз lх виконання,
9.1, Аналiз показникiв бюджетноl програми

N9 з/п показники Одниця
ви м ipy Джерело jнформацii

Затверджено у паспортi бюджетноj
програми

(рактичнI результативнl показники,

досягнутi за рахунок касових видаткiв
(напанlлу кпалитiя а бппжотv)

Вiдхилення

загальнии
фонд

спецlальнии
фонд усього

загал ьнии
фонд

спецlальни и

фонд усього
загальнии

фонд
спецlальнии

фонд усього

1 2 о 4 5 6 7 о 10 11 4a lJ

1 затрат
1.1 обсяг видаткiв (за рахунок коrrлгiв мiського бюджету) грн. рiшення MicbKoT ради 105 205 86a 105 205 865 99 830 09с 99 830 090 -5 375 775

1.2 эбсяг видаткiв (за рахунок субвенцiI з обласного бюджету) грн

рlшення виконавчого

KoMiTeTy flнiпровськоi
MicbKoi ради

120 000 00с 120 000 000 117 106 724 117 106724 -2 893 276 -2 893 276

эбсяг витрат (за рахунок коtшгiв бюджеry) грн. рiшення rйiськоl ради 1 478 о2о 1 478 020 1 478 020 1 478 о2о
2 продукry

2.1 (iлькiсть об'ектiв эд.

qоговори, кошторис
заходiв i робiт

riлькiсть об'екгiв )д,
цоговори, кошторис
заходiв i робiт

11 11 11 11

3 ефекгивностi
Jl :ереднi витрати на поточний ремонт 1 об'екry -рн, созDахчнковl данl 3 287 68з 3 2а7 68з 6 779 275 6 779 275 3 491 592 3 491 592
3-z )ередня Bapтicтb капiтального ремонry 1 об'екгу -рн. созрахунковl данl 1 34 365 1 34 з65 1 34 365 1 34 з65
4 якостi

4,1 зlдсоток проведеного ремонry до запланованого зiдс, эозрахунковi данi 100 ,100 100 100
4.2 эiвень готовностj об'екту зlдс. эозрахунковi данi 10с 10с 10с 100

9.2. Пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними показниками***

N9 з/п показн и ки
одниця

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними показниками

2 J 4
1 затрат

1.1 эбсяг видаткiв (за рахунок коUJгiв мiського бюджетч) грн. )озбiжнiсть виникла внаслiдок eKoHoMiT KottлiB згiдно аlсгiв факгично виконаних робiт

1.2 эбсяг видаткiв (за рахунок субвенцii з обласного бюджету) грн.
)озбiжнiсть виникла внаслiдок eKoHoMii коштiв згiдно aKTiB фактично виконаних робiт

2 продукп/
3 )ективностl

)ереднi витрати на поточниЙ DeMoHT 1 об'екrч грн, Розбiжнiсть виникла внаслiдок eKoHoMiT коtцгiв згiдно alбiB факгично виконаних робiт
4 якостl

9.з. Ашlз Фану виюнанш р.Фульйивнхх по@вrdа

l0. УФфьненхi вrcюФк про 4юнанФ бюдФтнот про.ра9и,

1



РемОпи прим]щенЬ оюрони Цороы в прим щенЬ для надання пiдтримки ВПО, mоруд цив льноФ заесry, Також освоено субвенцiю с обласноФ бюФ@]у на мюяаiйя робйlПaБфю рaЙбПтy
та iнших будiвель комунальноi власностi.

" 3азначаються Bci напрями використання бюджетних коштiв, у паспортi бюджетноТ програми
"*Зазначаються пояснення щодо причин вiдхилення кредитiв з бюджету) 3а напрямом використання бюджетних коштiв вiд обсягiв, затверджених у паспортi бюджетноi програми.
***Зазначаються пояснення щодо причин розбiжностей. результативними показниками,

,Щuрекmор dе п ар mаме нmу кап imал ьноео
flH iпровськоi MicbKo| paOu

3авiOувач секmора облiку капimальнuх
буеалmе рськоео обл i ку mа звim носmi наmалiя сорокопут

(Власне iм'я, ПРl3ВИЩЕ)

Волоdчмuр ГУflЗЬ
(Власне iм'я, ПР13ВИЩЕ)


