
ЗАТВЕРДЖЕНО

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. гривень

1 Проведення реконструкції об'єктів 10 900 000 10 900 000

Усього 10 900 000 10 900 000

1 Здійснення будівництва, капремонту, реконструкції об'єктів комунальної власності

Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення потреб суспільства щодо інформації, яка міститься в архівних документах, прийнятих на зберігання

Мета бюджетної програми

Забезпечення здійснення будівництва, капремонту, реконструкції об'єктів комунальної власності

Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

(код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету)

(код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань  -   10 900 000 гривень, у тому числі загального фонду -  0 гривень та спеціального фонду - 10 900 000 гривень

Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

0230000 Архівне управління Запорізької міської ради 26469869    

(код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0237330  7330 0443    

Будівництво1 інших об'єктів комунальної 

власності 08562000000

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Розпорядження міського голови 

0200000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради 02140892

(код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)



гривень

Одиниця 

виміру
3

ТИС.ГРН.

КВ. М.

ОД.

ТИС.ГРН.

ТИС.ГРН.

ВІДС.

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності - головний бухгалтер виконачого 

комітету Запорізької міської ради А.М. Іванцова
(підпис) (ініціали/ініціал,  прізвище)

Керуючий справами виконавчого комітету 

Запорізької міської ради Р.А. Омельянович
(підпис)

3 ефективності

4 якості

рівень готовності об'єктів реконструкції розрахункові дані 29,54 29,54

середні витрати на реконструкцію одного об'єкта розрахункові дані 10 900,000 10 900,000

середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта розрахункові дані 4,314 4,314

обсяг реконструкції об'єктів проектно-кошторисна документація 2 526,44 2 526,44

2 продукту

кількість об'єктів, які планується реконструювати рішення міської ради 1 1

1 Проведення реконструкції об'єктів

1 затрат

обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів план-використання 10 900,000 10 900,000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 4 5 6 7

1 Програма розвитку архівної справи у м. Запоріжжі на 2019 - 2021 роки 10 900 000 10 900 000

Усього 10 900 000 10 900 000

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5



ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Розпорядження міського голови

№________

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0200000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради 02140892    

(код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету)                                

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

0210000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради 02140892    

(код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету)                                

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0217691  7691 0490    

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 08562000000

(код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету)                                

(код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань  -   123 988 гривень, у тому числі загального фонду -  0 гривень та спеціального фонду - 123 988 гривень

Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Рішення міської ради від 29.12.2010 № 43 "Про затвердження Положення  про  цільовий фонд 

Запорізької міської ради" (зі змінами).   

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Цілі державної політики

1 Забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування, встановлених ст. 68 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Мета бюджетної програми

Забезпечення розв'язання життєво важливих проблем міста, соціально-культурних та інших питань, що виникають протягом бюджетного періоду



8.

9. гривень 

гривень 

Одиниця 

виміру
3

ТИС.ГРН.

ОД.

ТИС.ГРН.

ВІДС.

Керуючий справами виконкому ради Р.А.Омельянович

(ініціали, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку 
та звітності - головний бухгалтер виконкому ради А.М. Іванцова

(ініціали, прізвище)

                                                                                                              (підпис)

                                                                                                              (підпис)

Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Вирішення нагальних потреб міста, заходи спрямовані на розвиток та зміцнення соціальної інфраструктури міста, вирішення економічних, соціальних проблем та інших потреб міста

Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5

1 Вирішення нагальних потреб міста за окремими розпорядженнями міського голови 123 988 123 988

Усього 123 988 123 988

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма використання коштів цільового фонду міської ради на 2021 рік 123 988 123 988

Усього 123 988 123 988

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 4 5 6 7

1 Вирішення нагальних потреб міста за окремими розпорядженнями міського голови

1 затрат

Обсяг видатків для вирішення нагальних потреб міста кошторис 123,988 123,988

2 продукту

Кількість заходів на вирішення життєво важливих проблем міста рішення міської ради 5 5

3 ефективності

Середні видатки на здійснення заходу розрахункові дані 24,798 24,798

якості

Відсоток забезпечення виконання заходу розрахункові дані 100 100

4



ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Розпорядження міського голови

№________

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0200000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради 02140892    

(код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету)                                

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

0210000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради 02140892    

(код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету)                                

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0217680  7680 0490    

Членські внески до асоціацій органів місцевого 

самоврядування 08562000000

(код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету)                                

(код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань  -   1 585 115 гривень, у тому числі загального фонду -  1 585 115 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Цілі державної політики

1 Створення сприятливих умов для участі Запорізької міської ради в Асоціаціях

Мета бюджетної програми

Становлення та розвиток місцевого самоврядування, запозичення передового досвіду ефективного впровадження в життя програм розвитку місцевого самоврядування в місті, підвищення добробуту жителів 

міста, обмін досвідом та реалізація в загальних інтересах суспільних проектів з метою вирішення проблем міста

Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення членства Запорізької міської ради в Асоціаціях



9. гривень 

гривень 

Одиниця 

виміру
3

ОД.

ОД.

ТИС.ГРН.

ВІДС.

Керуючий справами виконкому ради Р.А.Омельянович

(ініціали, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку 
та звітності - головний бухгалтер виконкому ради А.М. Іванцова

(ініціали, прізвище)

                                                                                                              (підпис)

                                                                                                              (підпис)

Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5

1

Сплата щорічних членських внесків до Всеукраїнської Асоціації органів місцевого 

самоврядування "Асоціація міст України", членського внеску до Запорізької обласної 

асоціації органів місцевого самоврядування та членського внеску до Асоціації 

"Енергоефективні міста"

1 585 115 1 585 115

Усього 1 585 115 1 585 115

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Міська цільова програма забезпечення членства Запорізької міської ради в Асоціаціях у 2021 - 2023 роках 1 585 115 1 585 115

Усього 1 585 115 1 585 115

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 4 5 6 7

1
Сплата щорічних членських внесків до Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України", членського внеску до Запорізької обласної асоціації органів місцевого 

самоврядування та членського внеску до Асоціації "Енергоефективні міста"

1 затрат

кількість організацій, в яких набуто членство рішення міської ради 3 3

2 продукту

кількість організацій, до яких потрібно сплачувати внески угода 3 3

3 ефективності

річний обсяг внесків розрахунково 1 585,115 1 585,115

4 якості

відсоток забезпечення виконання завдання розрахунково 100 100


