
ЗАТВЕРДЖЕНО: 
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)

№ ’Ы г . .. Т У  <ґ‘£
(у редакції спільного наказу департаменту фінансів 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації і
департаменту житлово-комунального господарства та 
будівництва Дніпропетровської обласної державної
адміністрації
І Х Л  №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної
адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної_____ державної

адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4016680 0456 Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг_________
_____________________  загального користування в усіх областях та м. Києві, а також дородньої інфраструктури у м. Києві
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних шризначень/бюджетних асигнувань 50 500,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,000 тис.гривень та 
спеціального фонду -  50 500,000 тис.гривень.



5. Підстави для виконання бюджетної програми:
постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 726 “Про проведення експерименту з фінансового забезпечення 
здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої 
інфраструктури у м. Києві”(зі змінами);
рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/УІІ “Про обласний бюджет на 2017 рік” (зі змінами);
розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.16 № Р-905/0/3-16 “Про розподіл коштів на 2017 рік по галузях виробничої сфери” 
(зі змінами).
6. Мета бюджетної програми: забезпечення ефективного функціонування інфраструктури автомобільних доріг загального користування 
області.

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 програми 2
Загальний

фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
1 4016680 0456 Нерозподілений обсяг коштів 50 500,000 50 500,000

Усього 50 500,000 50 500,000

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



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

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

К од Н ай м ен уван н я дж ерел н адходж ень
К П К В К К асові ви датки  станом  н а  01 с ічн я зв ітн ого  п еріоду П лан  ви датк ів  звітного періоду П ояснення, щ о 

характеризую ть дж ерела  
ф інансування

загальн и й  ф онд
С п ец іальн и й  ф он д разом загальн и й  ф онд С п ец іальн и й  фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 іб

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

Директор департаменту житлово-комунального 
господарства та будівництва облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора департаменту фінансів 
облдержадміністрації

(підпис)
А.В.КОЛОМОЄЦЬ 

(ініціали та прізвище)

(підпис) Ч
Л.С.ПЕТРОВСЬКА 

(ініціали та прізвище)


