
ЗАТВЕРДЖЕНО

1.4000000

(КПКВК МБ)

2.4010000

(КПКВК МБ)

3 .4016310
(КПКВК МБ)

Спільний наказ
департаменту фінансів Дніпропетровської обласної
державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

і департаменту житлово-комунального господарства та 
будівництва Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(у редакції спільного наказу департаменту фінансів 
Дніпропетровської облдержадміністрації і департаменту 
житлово-комунального господарства та будівництва 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації)

63. Л Л ?  № ОЛ/б/ЗЛ

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік 

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної 
•• • • ••• державної адміністрації

(найменування головнсго розпорядника)

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій
(КФКВК)’ (найменування бюджетної програми)



4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 81 391,959 тис. гривень, у тому числі загального 
фонду -  0,000 тис. гривень та спеціального фонду -  81 391,959 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/УІІ “Про обласний бюджет на 2017 рік” (зі змінами);

рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 115-7/УІІ “Про програму соціально-економічного та культурного 
розвитку області на 2017 рік”;

рішення обласної ради від 16.09.2005 № 657-28/ІУ “Про затвердження регіональної програми “Питна вода 
Дніпропетровщини” на 2006-2020 роки (зі змінами);

перелік інвестиційних програм (проектів) з визначенням їх етапів, заходів, показників очікуваних результатів і 
ефективності та обсягів фінансування на 2017 рік та 2018 - 2019 роки.

6. Мета бюджетної програми: забезпечення розвитку інфраструктури території.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
_________      (тис, грн)

№
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання 

бюджетної програми2
Загальний

фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
1 4016310 0490 Забезпечення будівництва об’єктів. - 57 611,775 57 611,775

у тому числі кредиторська заборгованість - 8105,775 8105,775
2 4016310 0490 Забезпечення реконструкції об’єктів. - 23 780,184 23 780,184

у тому числі кредиторська заборгованість 621,184 621,184
Усього: - 81 391,959 81 391,959
у тому числі кредиторська заборгованість 8726,959 8726,959



9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
____________________________________________________  _̂____________    (тис, грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний
фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5
Програма соціально-економічного та культурного розвитку 
області на 2017 рік

4016310 - 62 863,544 62 863,544

Регіональна програма “Питна вода Дніпропетровщини” на 
2006-2020 роки

4016310 18 528,415 18 528,415

Усього - 81 391,959 81 391,959
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п КПКВК Назва показника Одиниця

виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

1 4016310 Забезпечення будівництва об’єктів, у тому числі 
кредиторська заборгованість
затрат

4016310 обсяг будівництва об’єктів:
4016310 водопостачання км Розрахунок 26,91
4016310 дорожнього господарства п.м. Розрахунок 93,16
4016310 обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості тис.грн. Звітність (форма 7-м) 8105,775

продукту
4016310 кількість об’єктів, які планується побудувати, в т.ч. од. Рішення обласної ради 6
4016310 водопостачання од. Рішення обласної ради 5
4016310 дорожнього господарства од. Рішення обласної ради 1

4016310 кількість об’єктів, по яких планується погасити 
кредиторську заборгованість од. Рішення обласної ради 9

ефективності
4016310 середні витрати на будівництво 1 об’єкту:
4016310 водопостачання тис. грн. Розрахунок 8433,000
4016310 дорожнього господарства тис. грн. Розрахунок 7 341,000
4016310 середні витрати на будівництво одного км водопровідної 

мережі
тис. грн. Розрахунок 1566,880

4016310 середні витрати на будівництво 1 п.м пішохідного мосту тис. грн. Розрахунок
...................... ...........

78,799



№
з/п КПКВК Назва показника

Одиниця
виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
4016310 відсоток погашення кредиторської заборгованості % Розрахунок 100

якості
4016310 динаміка кількості об’єктів будівництва водопостачання 

порівняно з попереднім роком % Розрахунок 42,8

4016310 рівень готовності об’єктів будівництва водопостачання:
4016310 100% од. Розрахунок 2
4016310 70% од. Розрахунок 2
4016310 40% од. Розрахунок 1
4016310 рівень готовності об’єктів будівництва дорожнього 

господарства
4016310 1С0% од. Розрахунок 1

2 4016310 Забезпечення реконструкції об’єктів, у тому числі 
кредиторська заборгованість
затрат

4016310 обсяг реконструкції об’єктів:
4016310 водопостачання км Розрахунок 0,36732
4016310 дорожнього господарства п.м. Розрахунок 81,23
4016310 обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості тис.грн. Звітність (форма 7-м) 621,184

продукту
4016310 кількість об’єктів, які планується реконструювати:
4016310 водопостачання од. Рішення обласної ради 1
4016310 дорожнього господарства од. Рішення обласної ради 1

4016310 кількість об’єктів, по яких планується погасити 
кредиторську заборгованість од. Рішення обласної ради 6

ефективності
4016310 середні витрати на реконструкцію 1 об’єкту водопостачання тис. грн. Розрахунок 18 000,000
4016310 середні витрати на реконструкцію 1 об’єкту дорожнього 

господарства тис. грн.
Розрахунок 5 159,000

4016310 середні витрати на реконструкцію 1 км об’єкта 
водопостачання тис. грн. Розрахунок 4 900,350

4016310 середні витрати на реконструкцію 1 п.м пішохідного мосту тис. грн. Розрахунок 63,511
4016310 відсоток погашення кредиторської заборгованості % Розрахунок 100



№
з/п КПКВК Назва показника Одиниця

виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
якості

4016310 динаміка кількості об’єктів реконструкції водопостачання 
порівняно з попереднім роком % Розрахунок 12,5

4016310 рівень готовності об’єктів реконструкції водопостачання:
4016310 40% од. Розрахунок 1
4016310 рівень готовності об’єктів реконструкції дорожнього 

господарства:
4016310 100% од. Розрахунок 1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис, грн)

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків на 2018 рік Прогноз видатків на 2019 рік Прогноз видатків 

на 2020 рік

Код
Найменування

джерел
надходжень

кпк
вк загальни 

й фонд
Спеціапьн 

ий фонд разом
загаль

ний
фонд

спеціапьн 
ий фонд разом

зага
льн
ий

фон
д

спеціапьн 
ий фонд разом

за
га
ль
ни
й
ф
он
д

спеціальн 
ий фонд разом

зага
льн
ий

фон
д

спец
іаль
ний
фон

Д

раз
ом

Пояснення,
що

характеризу 
ють джерела 
фінансував 

ня

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Підвідний 
водовід до 
села
Новоселі вка 
Новомосковс 
ького району 
-  будівництво 
(в т.ч.
експертиза та 
коригування 
ПКД)

4016310 7 296,867 7 296,867 3 700,000

•

3 700,000



Код
Найменування

джерел
надходжень

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду Прогноз видатків на 2018 рік Прогноз видатків на 2019 рік
Прогн

на
оз видаті 
2020 рік

ків

Пояснення,
що

характеризу 
ють джерела 
фінансував 

ня

к п к
в к загальни 

й фонд
Спеці альн 
ий фонд разом

загаль
ний

фонд

спеціальн 
ий фонд

разом

зага
льн
ий

фон
д

спеціальн 
ий фонд

разом

за
га
ль
ни
й
ф
он
д

спеціальн 
ий фонд

разом

зага
льн
ий

фон
д

спец
іаль
ний
фон

д

раз
ом

602400

Кошти, що
передаються із
загального
фонду
бюджету до
бюджету
розвитку
(спеціального
фонду)

3 700,000 3 700,000

Нове
будівництво 
водогону 
питної води 
населених 
пунктів 
Божедарівськ 
ої селищної 
ради,
Криничанськ  
ого району, 
Дніпропетров  
ської області

4016310 14 890,048 14 890,048 2 000,000 2 000,000 8 136,831 8 136,831

Залишок
кошторисної

вартості
будівництвана

01.01,2021р.
109,952 тис. 

грн.

602400

Кошти, що
передаються із
загального
фонду
бюджету до
бюджету
розвитку
(спеціального
фонду)

2 000,000 ,2 000,000 8 136,831 8 136,831

Нове
будівництв 
о водогону 
від II
підйому до 
с.
Вищетарас
івка
Томаківсь
кого
району

4016310 6 133,190 6 133,190 17 000,000

і .

17 000,000 46 633,806 46 633,806 11 480,180 11 480,180
*



Код
Найменування

джерел
надходжень

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду Прогноз видатків на 2018 рік Прогноз видатків на 2019 рік Прогноз видатків 
на 2020 рік

Пояснення,
що

характеризу 
ють джерела 
фінансував 

ня

к п к
в к загальни 

й фонд
Спеці альн 
ий фонд разом

загаль
ний

фонд

спеціальн 
ий фонд разом

зага
льн
ий

фон
д

спеціальн 
ий фонд

разом

за
га
ль
ни
й
Ф
он
д

спеціальн 
ий фонд разом

зага
льн
ий

фон
Д

спец
іаль
ний
фон

Д

раз
ом

602400

Кошти, що
передаються із
загального
фонду
бюджету до
бюджету
розвитку
(спеціального
фонду)

17 000,000 17 000,000 46 633,806 46 633,806 11 480,180 11 480,180

Нове
будівництво 
підвідного 
водоводу до с. 
Зелена Балка 
Ш ироківсько 
го району 
Дніпропетров  
ської області

4016310 4 000,000 4 000,000 2 800,000 2 800,000

Залишок
кошторисної

вартості
будівництвана
01.01.2021р.

7 965,105 тис. 
грн.

602400

Кошти, що
передаються із
загального
фонду
бюджету до
бюджету
розвитку
(спеціального
фонду)

4 000,000 4 000,000 2 800,000 2 800,000

Будівництво 
системи 
водопостачан 
ня об’єднаних 
громад сіл 
Новомиколаї 
вка, Сурсько- 
Литовське, 
Сурсько- 
Клевцеве та 
Зелений Гай 
Дніпропетров 
ського 
району 
Дніпропетров  
ської області

4016310 9 950,334 9 950,334 15 465,000

V

15 465,000

Залишок
кошторисної

вартості
будівництвана
01.01.2021р.

3 050,468 тис. 
грн.



Код
Найменування

джерел
надходжень

КПК
ВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

загальна 
й фонд

Спеціальн 
ий фонд разом

План видатків звітного періоду

загаль
ний

фонд

спеціальн 
ий фонд разом

Прогноз видатків на 2018 рік

зага
льн
ий

фон
д

спеціальн 
ий фонд разом

Прогноз видатків на 2019 рік

за
га
ль
ни
й
Ф
он
д

спеціальн 
ий фонд разом

зага спец
льн іаль
ий ний

фон фон
Д Д

Прогноз видатків
на 2020 рік

раз
ом

Пояснення,
що

характеризу 
ють джерела 
фінансував 

ня

602400

Кошти, що 
передаються із 
загального 
фонду 
бюджету до 
бюджету 
розвитку 
(спеціального 
фонду)_______

15 465,000 15 465,000

Будівництво 
пішохідного 
мосту через 
річку Вовча з 
вул. Хижняка 
(в районі 
житлового 
будинку Хе 
45) в м. 
Павлограді 
Дніпропетров 
ської області 
(у т.ч. ПКД та 
експертиза)

4016310 385,300 385,300 7 341,000 7 341,000

602400

Кошти, що 
передаються із 
загального 
фонду 
бюджету до 
бюджету 
розвитку 
(спеціального 
фонду)

7 341,000 7 341,000

Реконструкці 
я пішохідного 
мосту через 
річку Вовча з 
вул. Соборної 
на парк 1-го 
Травня м. 
Павлограді 
Дніпропетров  
ської області 
(у т.ч. П КД та 
експертиза)

4016310 515,300 515,300 5 159, 000 5 159, 000



Код
Найменування

джерел
надходжень

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду Прогноз видатків на 2018 рік Прогноз видатків на 2019 рік
Прогн

на
оз видат 
2020 рік

ків

Пояснення,
що

характеризу 
ють джерела 
фінансував 

ня

КПК
ВК загальни 

й фонд
Спеціальн 

ий фонд
разом

загаль
ний

фонд

спеціальн 
ий фонд

разом

зага
льн
ий

фон
д

спеціальн 
ий фонд

разом

за
га
ль
ни
й
Ф
он
д

спеціальн 
ий фонд разом

зага
льн
ий

фон
Д

спец
іаль
ний
фон

д

раз
ом

602400

Кошти, ще
передаються із
загального
фонду
бюджету до
бюджету
розвитку
(спеціального
фонду)

5159,000 5 159, 000

Реконструкці 
я водоводів 
№  2, №  3 
комунальног 
0
підприємства
Дніпропетров
ської
обласної ради 
“Аульсьний 
водовід”, 
ПК-325”

18 000.000 18 000.000 18 990,000 18 990,000 3 976,915 3 976,915

602400

Кошти, що
передаються із
загального
фонду
бюджету до
бюджету
розвитку
(спеціального
фонду)

18 000.000 18 000.000

•

18 990,000 18 990,000 3 976,915 3 976,915

Реконструкці
я
водопровіднії 
х мереж  
м.Синельник  
ове (в т. ч. 
коригування 
та експертиза 
ПКД)

3 575,737 13 963,462 17 539,199 132,591

V

132,591

у  тому числі 
кредиторська 
заборгованіст 
ь

132,591 132,591



Код
Найменування

джерел
надходжень

КПК
ВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

загальни 
й фонд

Спеціальн 
ий фонд разом

План видатків звітного періоду

загаль
ний

фонд

спеціальн 
ий фонд разом

Прогноз видатків на 2018 рік

зага
льн
ий

фон
д

спеціальн 
ий фонд разом

Прогноз видатків на 2019 рік

спеціальн 
ий фонд разом

Прогноз видатків 
на 2020 рік

зага спец
льн іаль
ий ний

фон фон
д Д

раз
ом

Пояснення,
що

характеризу 
ють джерела 
фінансував 

ня

602400

Кошти, що 
передаються із 
загального 
фонду 
бюджету до 
бюджету 
розвитку 
(спеціального 
фонду)
Реконструкці 
я ділянки 
магістрально 
го водоводу
дмп вкг
“Дніпро -  
Західний 
Донбас” від 
м.Павлоград 
до м. 
Тернівка

132,591 132,591

6 747,893 6 747,893 59,530 59,530

у  тому числі
кредиторська
заборгованіст
ь_____________
Кошти, що 
передаються із 
загального 
фонду 
бюджету до 
бюджету 
розвитку 
(спеціального 
фонду)_______

59,530 59,530

602400 59,530 59,530

Будівництво 
підвідного 
водоводу від 
с.
М ихайлівна
Д О С .

Катеринівка 
Апостолі вськ 
ого району ( у 
т.ч.
експертиза та 
виготовлення 
ПКД)

З 356,996 З 356,996 168,101 168,101



Код
Найменування

джерел
надходжень

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків на 2018 рік Прогноз видатків на 2019 рік Прогноз видатків 

на 2020 рік
Пояснення,

що
характеризу 
ють джерела 
фінансував 

ня

КПК
ВК загальни 

й фонд
Спеціальн 

ий фонд разом
загаль

ний
фонд

спеціальн 
ий фонд разом

зага
льн
ий

фон
Д

спеціальн 
ий фонд разом

за
га
ль
ни
й
Ф
он
д

спеціальн 
ий фонд разом

зага
льн
ий

фон
д

спец
іаль
ний
фон

Д

раз
ом

у  тому числі 
кредиторська 
заборгованіст 
ь

168,101 168,101

602400

Кошти, що
передаються із
загального
фонду
бюджету до
бюджету
розвитку
(спеціального
фонду)

168,101 168,101

Будівництво 
підвідного 
водоводу від 
с.
М ихайлівна 
до с.
Михайло- 
Заводське 
Апостолівськ  
ого району (у 
т.ч.
експертиза та 
виготовлення  
ПКД)

9 421,059 9 421,059 465,117 465,117

у  тому числі 
кредиторська 
заборгованіст 
ь

465,117 465,117
&

602400

Кошти, що
передаються із
загального
фонду
бюджету до
бюджету
розвитку
(спеціального
фонду)

465,117 465,117



Код
Найменування

джерел
надходжень

КПК
ВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

загальни 
й фонд

Спеціальн 
ий фонд разом

План видатків звітного періоду

загаль
ний

фонд

спеціальн 
ий фонд разом

Прогноз видатків на 2018 рік

зага
льн
ий

фон
д

спеціальн 
ий фонд разом

Прогноз видатків на 2019 рік

спеціальн 
ий фонд разом

Прогноз видатків
на 2020 рік

зага спец
льн іаль
ий ний

фон фон
д д

раз
ом

Пояснення,
що

характеризу 
ють джерела 
фінансував 

ня

Будівництво
магістрально
го
водопроводу 
від села 
Нива- 
Трудова до 
села
М ихайлівна 
(Апостолівсь 
кого району) 
(в т.ч.
експертиза та
коригування
ПКД)

7 156,277 7156,277 414,948 414,948

у  тому числі 
кредиторська 
заборгованіст 
ь

414,948 414,948

602400

Кошти, що 
передаються із 
загального 
фонду 
бюджету до 
бюджету 
розвитку 
(спеціального 
фонду)_______

414,948 414,948

&



Код
Найменування

джерел
надходжень

КПК
ВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

загальни 
й фонд

Спеціальн 
ий фонд разом

План видатків звітного періоду

загаль
ний

фонд

спеціальн 
ий фонд разом

Прогноз видатків на 2018 рік

зага
льн
ий

фон
д

спеціальн 
ий фонд разом

Прогноз видатків на 2019 рік

спеціальн 
ий фонд разом

зага спец
льн іаль
ий ний

фон фон
Д д

Прогноз видатків
на 2020 рік

раз
ом

Пояснення,
що

характеризу 
ють джерела 
фінансував 

ня

Будівництво 
пункту 
відпуску води 
з системою  
доочистки 
для потреб 
питного 
водопостачан 
ня по вул. 
Красна с. 
Любимівка 
Дніпропетров  
ського 
району 
Дніпропетров 
ської області 
(в т.ч.
експертиза та 
виготовлення 
ПКД)

339,110 339,110 17,848 17,848

у  тому числі 
кредиторська 
заборгованіст 
ь

17,848 17,848

602400

Кошти, що 
передаються із 
загального 
фонду 
бюджету до 
бюджету 
розвитку 
(спеціального 
фонду)

17,848 17,848

Реконструкці 
я системи 
водопостачан 
ня північної 
частини с. 
Волоське 
Дніпропетров  
ського
району (в т.ч. 
експертиза та  
виготовлення  
ПКД)

6 489,781 6 489,781 336,294 336,294



Код
Найменування

джерел
надходжень

КПК
ВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

загальна 
й фонд

Спеціальн 
ий фонд разом

План видатків звітного періоду

загаль
ний

фонд

спеціальн 
ий фонд разом

Прогноз видатків на 2018 рік

зага
льн
ий

фон
д

спеціальн 
ий фонд разом

Прогноз видатків на 2019 рік

за
га
ль
ни
й
Ф

он
д

спеціальн 
ий фонд разом

Прогноз видатків
на 2020 рік

зага спец
льн іаль
ий ний

фон фон
д Д

раз
ом

у  тому числі
кредиторська
заборгованіст
ь______________
Кошти, що 
передаються із 
загального 
фонду 
бюджету до 
бюджету 
розвитку 
(спеціального 
фонду)

336,294 336,294

602400 336,294 336,294

Реконструкці
я
каналізаційн
их мереж с.
Кривбас
Гейківської
сільської
ради
Криворізьког 
о району (в 
т.ч.
експертиза та 
виготовлення 
ПКД)

1 405,639 1 405,639 13,128 13,128

у  тому числі
кредиторська
заборгованіст

602400

Кошти, що 
передаються із 
загального 
фонду 
бюджету до 
бюджету 
розвитку 
(спеціального 
фонду)_______

13,128 13,128
&

13,128 13,128

Пояснення,
що

характеризу 
ють джерела 
фінансував 

ня



Касо 
01 сі

ві видатки стаї 
чня звітного п

лом на 
еріоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків на 2018 рік Прогноз видапсів на 2019 рік Прогноз видатків 

на 2020 пік

Код
Найменування

джерел
надходжень

КПК
ВК загальни 

й фонд
Спеціальн 

ий фонд разом
загаль

ний
фонд

спеціальн 
ий фонд разом

зага
льн
ий

фон
д

спеціальн 
ий фонд разом

за
га
ль
ни
й
ф
он
д

спеціальн 
ий фонд разом

зага
льн
ий

фон
Д

спец
іаль
ний
фон

Д

раз
ом

Пояснення,
що

характеризу 
ють джерела 
фінансував 

ня

Будівництво
розвідних
водопровіднії
х мереж с.
Бикове
Криничанськ
ото району

7 562,823 7 562,823 170,644 170,644

у  тому числі 
кредиторська 
заборгованіст 
ь

170,644 170,644

602400

Кошти, що
передаються із
загального
фонду
бюджету до
бюджету
розвитку
(спеціального
фонду)

170,644 170,644

Реконструкці 
я котельні 
М ежівської 
СЗШ  І-ІІІ 
ступенів №  1 
Межівського  
району 
Дніпропетров  
ської області, 
смт М ежова, 
вул.
Учительська, 
7, установка 
додаткового  
котла на 
твердому 
паливі в 
існуючій 
котельні

764,063 764,063 20,447

•

20,447

42

у  тому числі 
кредиторська 
заборгованіст 
ь

20,447 20,447



Код
Найменування

джерел
надходжень

КПК
ВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

загальни 
й фонд

Спеціальн 
ий фонд разом

План видатків звітного періоду

загаль
ний

фонд

спеціальн 
ий фонд разом

Прогноз видатків на 2018 рік

зага
льн
ий

фон
д

спеціальн 
ий фонд разом

Прогноз видатків на 2019 рік

за
га
ль
ни
й
Ф

он
д

спеціальн 
ий фонд разом

зага спец
льн іаль
ий ний

фон фон
д д

Прогноз видатків 
на 2020 рік

раз
ом

Пояснення,
що

характеризу 
ють джерела 
фінансував 

ня

602400

Кошти, що 
передаються із 
загального 
фонду 
бюджету до 
бюджету 
розвитку 
(спеціального
фонду)_______
Нове
будівництво 
магістрально 
го водогону 
Південне -  
Першотравне 
ве
Нікопольсько 
го району (у 
т.ч.
експертиза та 
виготовлення 
ПКД)
у  тому числі
кредиторська
заборгованіст

20,447 20,447

45 944,222 45 944,222 2373,448 2373,448

602400

Кошти, що 
передаються із 
загального 
фонду 
бюджету до 
бюджету 
розвитку 
(спеціального 
фонду)_______

2373,448 2373,448

2373,448 2373,448



Код
Найменування

джерел
надходжень

КПК
ВК

Касо 
01 с

ві видатки ста 
чня звітного п

ном на 
еріоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків на2018 рік Прогноз видатків на 2019 рік Прогноз видатків

ня 7П7П пі*

Пояснення,
що

характеризу 
ють джерела 
фінансував 

ня

загальни 
й фонд

Спеціальн 
ий фонд разом

загаль
ний

фонд

спеціальн 
ий фонд разом

зага
льн
ий

фон
д

спеціальн 
ий фонд разом

за
га
ль
ни
й
Ф
он
д

спеціальн 
ий фонд разом

зага
льн
ий

фон
д

----

спец
іаль
ний
фон

д

раз
ом

будівництво 
підвідного 
водоводу 
Першотравне 
ве -
Дмитрівна -  
Борисівна 
Нікопольсько 
го району (у 
т.ч.
експертиза та 
виготовлення 
ПКД)

33 891,362 33 891,362 1757,744 1757,744

у  тому числі 
кредиторська 
заборгованіст 
ь

1757,744 1757,744

602400

Кошти, що
передаються із
загального
фонду
бюджету до
бюджету
розвитку
(спеціального
фонду)

1757,744 1757,744

1————— _-



Код
Найменування

джерел
надходжень

Реконструкці
я котельні №
9 та теплових
мереж
дочірнього
підприємства
“Петриківкат
еплоенерго”
комунальног
о
підприємства
“Дніпротепло
енерго”
Дніпропетров
ської
обласної
ради” по вул.
Кірова, 78А,
с. Іванівка
Петриківсько
го району
у  тому числі
кредиторська
заборгованіст

_ь______________
Кошти, що 
передаються із 
загального 
фонду 
бюджету до 
бюджету 
розвитку 
(спеціального 
фонду)_______

КПК
ВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

загальни 
й фонд

4,834

Спеціальн 
ий фонд

45 874,156

разом

45 878,990

План видатків звітного періоду

загаль
ний

фонд

спеціальн 
ий фонд

59,194

59,194

разом

59,194

59,194

Прогноз видатків на 2018 рік

зага
льн
ий

фон
д

спеціальн 
ий фонд разом

Прогноз видатків на 2019 рік

за
га
ль
ни
й
Ф
он
д

спеціальн 
ий фонд разом

зага спец
льн іаль
ий ний

фон фон
Д Д

Прогноз видатків 
на 2020 рік

раз
ом

Пояснення,
що

характеризу 
ють джерела 
фінансував 

ня

602400 59,194 59,194



Код
Найменування

джерел
надходжень

Касо 
01 сі

зі видатки станом на 
чня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків на 2018 рік Прогноз видатків на 2019 рік Прогноз видатків 

на 2020 рік
Пояснення,

що
характеризу 
ють джерела 
фінансував 

ня

КПК
ВК загальни 

й фонд
Спеціальн 

ий фонд разом
загаль

ний
фонд

спеціальн 
ий фонд разом

зага
льн
ий

фон
д

спеціальн 
ий фонд разом

за
га
ль
ни
й
Ф
он
д

спеціальн 
ий фонд разом

зага
льн
ий

фон
д

спец
іаль
ний
фон

Д

раз
ом

Нове
будівництво 
підвідної 
водопровідної 
мережі до с. 
Чапаєвка, с. 
Н ад ія , с.
Г ригорівка, с. 
Оленівка, с. 
Запоріжжя 
Ш ироківсько 
то району(в  
т.ч.
експертиза та 
виготовлення 
ПКД)

29 312,780 29 312,780 1496,766 1496,766

у  тому числі 
кредиторська 
заборгованіст 
ь

1496,766 1496,766

602400

Кошти, що
передаються із
загального
фонду
бюджету до
бюджету
розвитку
(спеціального
фонду)

1496,766 1496,766

•

Нове
будівництво  
підвідного 
водоводу до с. 
Андріївна та 
с. Радевичевс 
Ш ироківсько  
го району(в  
т .ч .
експертиза та 
виготовлення
ПКД)

24 230,744 24 230,744 1241,159

V/

1241,159

у  тому числі 
кредиторська 
заборгованіст 
ь

1241,159 1241,159



Касо 
01 сі

ві видатки ста 
чня звітного п

ном на 
еріоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків на 2018 рік Прогноз видатків на 2019 рік Прогноз видатків 

на 2020 цік

Код
Найменування

джерел
надходжень

к п к
в к загапьни 

й фонд
Спеціальн 
ий фонд разом

загаль
ний

фонд

спеціальн 
ий фонд разом

зага
льн
ий

фон
д

спеціальн 
ий фонд разом

за
га
ль
ни
й
Ф

он
д

спеціальн 
ий фонд разом

зага
льн
ий

фон
Д

спец
іаль
ний
фон

д

раз
ом

Пояснення,
що

характеризу 
ють джерела 
фінансував 

ня

602400

Кошти, що
передаються із
загального
фонду
бюджету до
бюджету
розвитку
(спеціального
фонду)
У С Ь О Г О 3 580,571 269 858,216 279 211,977

1241,159 

81 391,959

1241,159 

81 391,959 76 560,637 76 560,637 15 457,095 15 457,095 0,000 0,000

 ̂Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 
Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту житлово-комунального 
господарства та будівництва облдержадміністрації - ~ А.В .КОЛОМОГТ ГЬ

(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів ' 7^ ' ^

Дніпропетровської облдержадміністрації Л.С.ПЕТРОВСЬКА
(підпису - (ініціали та прізвище)


