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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту фінансової та бюджетної політики 

Запорізької міської ради від 12.05.2021 №39 р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1400000 Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради 40467658    

(код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету)                                

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

1420000 Інспекція з благоустрою Запорізької міської ради 37573204    

(код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету)                                

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

1426090  6090 0640    

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 

господарства 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  -   2 744 000 гривень, у тому числі загального фонду -  2 744 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України,Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження», Закон України «Про ветеринарну 

медицину», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»,Закон України «Про охорону навколишнього 

природного середовища», Закон України «Про тваринний світ» рішення міської ради від 26.04.2017 №33  "Програма поводження з тваринами у м.Запоріжжя на період 2017-2022 роки (зі змінами).

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Цілі державної політики

1 Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного   середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у сфері житлово-комунального господарства



8.

9. гривень 

гривень 

Одиниця 

виміру
3

ТИС.ГРН.

ОД.

ТИС.ГРН.

ВІДС.

ТИС.ГРН.

ОД.

ОД.

ТИС.ГРН.

ВІДС.

Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення  реалізації заходів з регулювання чисельності тварин

2 Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин

Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5

1
Забезпечення функціонування КП "Побутовик" для реалізації заходів з регулювання 

чисельності тварин
1 499 285 1 499 285

2 Проведення ветеринарних послуг для безпритульних тварин (собак та котів) 1 203 057 1 203 057

3 Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин 41 658 41 658

Усього 2 744 000 2 744 000

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

1 Програма поводження з тваринами у м.Запоріжжя на період 2017-2022роки 2 744 000 2 744 000

Усього 2 744 000 2 744 000

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1 2 4 5 6 7

1 Забезпечення функціонування КП "Побутовик" для реалізації заходів з регулювання чисельності тварин

1 затрат

Обсяг видатків на забезпечення функціонування підприємства у сфері 

поводження з тваринами
рішення міської ради 1 499,285 1 499,285

2 продукту

Кількість підприємств у сфері  поводження з тваринами, що потребують 

утримання
розрахункові дані 1 1

3 ефективності

Середній розмір видатків на забезпечення функціонування  одного 

підприємства у сфері поводження з тваринами
розрахункові дані 1 499,285 1 499,285

4 якості

Рівень забезпеченості підприємства видатками, необхідних для провадження 

діяльності у сфері поводження зтваринами
розрахункові дані 100 100

2 Проведення інформаційно- просвітницької діяльності серед населеня

1 затрат

Обсяг видатків на проведення інформаційно- просвітницької діяльності серед 

населення
рішення міської ради 41,658 41,658

Кількість заходів з інформаційно- просвітницької діяльності серед населення, 

що необхідно провести
рішення міської ради 7 7

2 продукту

Кількість заходів з проведення інформаційно- просвітницької діяльності, які 

планується провести серед населення
план заходів 4 4

3 ефективності

Середні видатки на проведення одного заходу із інформаційно- просвітницької 

діяльності серед населення
розрахункові дані 10,415 10,415

4 якості

Відсоток запланованих заходів з проведення інформаційно- просвітницької 

діяльності до необхідних
розрахункові дані 57,14 57,14

3 Проведення ветеринарних послуг для безпритульних тварин (собак та котів)



ТИС.ГРН.

ОД.

ОД.

ТИС.ГРН.

ВІДС.

М.П.

1

1 затрат

Обсяг видатків на проведення ветеринарних послуг для безпритульних тварин рішення міської ради 1 203,057 1 203,057

Кількість безпритульних тварин, які потребують надання ветеринарних послуг дані статистичного обліку 2 918 2 918

2 продукту

Кількість безпритульних тварин (собак та котів), яким планується надати 

ветеринарні послуги
план заходів 1 234 1 234

3 ефективності

Середні видатки на проведення однієї ветеринарної послуги для безпритульної 

тварини
розрахункові дані 0,975 0,975

4 якості

Відсоток тварин, яким планується надати ветеринарні послуги до загальної 

кількості безпритульних тварин, які потребують надання ветеринарних послуг
розрахункові дані 42,29 42,29

Директор департаменту 

інфраструктури та благоустрою 

Запорізької міської ради Артур БОЯРЧУКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал,  прізвище)

Начальник Інспекції з благоустрою 

Запорізької міської ради Олександр НІКОЛАЄНКО

(ініціали/ініціал,  прізвище)

 ПОГОДЖЕНО: 

Заступник директора департаменту 

фінансової та бюджетної політики 

Запорізької міської ради Юлія ГАРШИНА

(підпис) (ініціали/ініціал,  прізвище)

Дата погодження 11.05.2021 р.

3757320414 11.05.2021 17:00:04

Паспорт бюджетної програми 000005376 от 05.05.2021 12:32:34

(підпис)



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. гривень Напрями використання бюджетних коштів

Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері контролю за дотриманням законодавства про благоустрій

Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері  контролю за дотриманням законодавства про благоустрій

Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Закон України «Про охорону природного 

навколишнього середовища»

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Цілі державної політики

1

Здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами законодавства про благоустрій населених пунктів, санітарно-природоохоронного 

та екологічного стану території міста

(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  -   5 053 442 гривень, у тому числі загального фонду -  5 053 442 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

(код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету)                                

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

1420160  0160 0111    

Керівництво і управління у сфері контролю за 

дотриманням законодавства про благоустрій 08562000000

(код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету)                                

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

1420000 Інспекція з благоустрою Запорізької міської ради 37573204    

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1400000 Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради 40467658    

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту фінансової та бюджетної політики 

Запорізької міської ради від 12.05.2021 №39 р



гривень 

Одиниця 

виміру
3

ОД.

ОД.

ОД.

ОД.

ОД.

ОД.

ОД.

ОД.

ОД.

ТИС.ГРН.

ВІДС.

ВІДС.

М.П.

Дата погодження

(підпис) (ініціали/ініціал,  прізвище)

 ПОГОДЖЕНО: 

Заступник директора департаменту 

фінансової та бюджетної політики 

Запорізької міської ради Світлана Тимошенко

(підпис) (ініціали/ініціал,  прізвище)

Директор департаменту 

інфраструктури та благоустрою 

Запорізької міської ради Артур БОЯРЧУКОВ

(підпис) (ініціали/ініціал,  прізвище)

Начальник Інспекції з благоустрою 

Запорізької міської ради Олександр НІКОЛАЄНКО

відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого 

комітету міської ради у загальній кількості підготовлених
розрахункові дані 100,0 100,0

4 якості

відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на 

інформацію у їх загальній кількості
розрахункові дані 100,0 100,0

витрати на утримання однієї штатної одиниці розрахункові дані 315,840 315,840

кількість складених протоколів на одного працівника розрахункові дані 13 13

кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на 

одного працівника
розрахункові дані 113 113

3 ефективності

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на 

інформацію на одного працівника
розрахункові дані 249 249

кількість складених протоколів дані управлінського обліку 200 200

кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) дані управлінського обліку 1 800 1 800

кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності дані управлінського обліку 32 32

кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та 

виконавчого комітету міської ради
дані управлінського обліку 480 480

2 продукту

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на 

інформацію 
дані управлінського обліку 3 978 3 978

1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на інспекцію з благоустрою Запорізької міської ради

1 затрат

кількість штатних одиниць штатний розпис 16 16

1 2 4 5 6 7

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

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

Усього

1 2 3 4 5

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

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

Усього 5 053 442 5 053 442

1
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на інспекцію з благоустрою 

Запорізької міської ради
5 053 442 5 053 442

1 2 3 4 5

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


