
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови                         

12 лютого 2021 року № 39/2021-р                             

(у редакції розпорядження міського голови             

08 липня 2021 року № 233/2021-р) 

  

 

Паспорт 

 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

 

    1. 0200000                      Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

 

 

         (код)                                                                (найменування головного розпорядника) (код ЄДРПОУ) 

    2. 0210000                     Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

 

 

         (код)                                                                (найменування відповідального виконавця) (код ЄДРПОУ) 

3.    0210150     0150      0111 

«Організаційне, інформативно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у містах  (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад» 

 

2255200000 

 (код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету) 

(код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого  

(код 

Функціональної  

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету) 

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету) 

(код бюджету) 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 74242935 гривень 81 копійка, у тому числі загального 

фонду – 69093840 гривень 00 копійок та спеціального фонду – 5149095 гривень 81 копійка. 



2 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами); Закон України «Про державний бюджет України 

на 2021 рік» (зі змінами); постанова Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування 

структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших 

органів» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання  

запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; наказ Міністерства фінансів 

України від 01 жовтня 2010 року № 1147 «Про деякі питання  запровадження програмно-цільового методу складання 

та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); рішення Староконстянтинівської міської ради від 28 грудня 2020 року               

№ 11/2/VIII «Про бюджет Cтарокостянтинівської громади на 2021 рік»; рішення сесії Старокостянтинівської міської 

ради від 28 травня 2021 року № 11/5/VIІI «Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної 

громади на 2021 рік». 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

 

№ 

з/п 
Ціль державної політики 

 
Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку громади 

міста 

 

7. Мета бюджетної програми: керівництво і управління у сфері органів місцевого самоврядування. 

 

8. Завдання бюджетної програми: 

 

№ 

з/п 
Завдання 

 
Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері місцевого 

самоврядування 
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9. Напрямки використання бюджетних коштів 

гривень 

№ 

з/п 
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 Оплата праці 51234481,00 0,00 51234481,00 

2 Нарахування на оплату праці 11252560,00 0,00 11252560,00 

3 Предмети, матеріали та інвентар 1535223,00 0,00 1535223,00 

4 Оплата послуг (крім комунальних) 2159630,00  0,00 2159630,00 

5 Видатки на відрядження 72000,00 0,00 72000,00 

6 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2574946,00 0,00 2574946,00 

7 Інші поточні видатки 265000,00 0,00 265000,00  

8 
Придбання обладнання й предметів довгострокового 

користування 
 1068219,81 1068219,81 

9 Реконструкція та реставрація інших об’єктів 0,00 2991876,00 2991876,00 

10 Капітальний ремонт інших об’єктів  1089000,00 1089000,00 

Усього 69093840,00 5149095,81 74242935,81 

 

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

 

гривень 

№ 

з/п 
Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

     

Усього    

 

11. Результативні показники бюджетної програми  
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                                                                                                                                                                                      гривень 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Затрат          

 кількість штатних 

одиниць 

Шт. од. Рішення сесії міської ради 

від 04 січня 2021 року              

№ 20/2/VIII «Про 

затвердження структури та 

загальної чисельності 

виконавчих органів 

Старокостянтинівської 

міської ради VIII 

скликання» 

366 0 366 

 обсяг видатків Грн Кошторис 69093840,00 5149095,81 74242935,81 

2 Продукту      

 кількість отриманих 

листів, звернень,  

запитів 

Шт. Електрона база даних, 

журнали реєстрації 

24078 0 24078 

 кількість прийнятих 

рішень міської ради, 

виконавчого комітету 

міської ради, 

розпоряджень міського 

голови 

Шт. 
Електрона база даних, 

журнали реєстрації 
3226 0 226 

3 Ефективності      

 кількість розглянутих  Шт. Розрахунок 66 0 66 



5 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 листів, звернень на одного працівника      

 кількість прийнятих рішень міської ради, 

виконавчого комітету міської ради, 

розпоряджень міського голови 
Шт. Розрахунок 9 0 9 

 
витрати на утримання однієї штатної 

одиниці) 
Грн Розрахунок 188781,00 0 188781,00 

4 Якості      

 

співвідношення кількості звернень громадян 

та кількості  прийнятих рішень міської ради, 

виконавчого комітету міської ради, 

розпоряджень міського голови до 

відповідного показника за минулий рік 

% Розрахунок 114 0 114 

  

Міський голова    Микола МЕЛЬНИЧУК 

  (підпис)             (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

  

   

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради, начальник фінансового управління 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради 

  

 Валентина КАМІНСЬКА 

   (підпис)            (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови                         

12 лютого 2021 року № 39/2021-р                             

(у редакції розпорядження міського голови             

08 липня 2021 року № 233/2021-р) 

 

  

 

Паспорт 

 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

 

         1. 0200000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

 

 

         (код)                                                                (найменування головного розпорядника) (код 

ЄДРПОУ) 

           2. 0210000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

 

 

         (код)                                                                (найменування відповідального виконавця) (код 

ЄДРПОУ) 

           3.  

0210180 

 

0180 

 

0133 

 

«Інша діяльність у сфері державного управління» 

 

2255200000 

 (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) 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 919673 гривні 20 копійок, у тому числі загального               

фонду – 919673 гривні 20 копійок  та спеціального фонду – 0 гривень 00 копійок. 
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5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік»; наказ 

Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання  запровадження програмно-цільового 

методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); рішення сесії Старокостянтинівської міської від                  

28 грудня 2020 року № 5/2/VIII «Про затвердження Програми щодо забезпечення заходів Старокостянтинівської міської 

ради та її виконавчих органів на 2021-2025 роки»; рішення сесії Старокостянтинівської міської ради від 28 грудня 2020 

року № 11/2/VIІI «Про бюджет Старокостянтинівської територіальної громади на 2021 рік»; рішення сесії 

Старокостянтинівської міської ради від 28 травня 2021 року № 11/5/VIІI «Про внесення змін до бюджету 

Старокостянтинівської міської  територіальної громади на 2021 рік». 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми  

 

№ 

з/п 
Ціль державної політики 

1 
Створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства та реалізація державної політики з питань 

розвитку громадянського суспільства 

2 
Проведення належного рівня заходів з нагоди відзначення державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій 

 

7. Мета бюджетної програми: забезпечення належних умов для відзначення та нагородження громадян чи колективів 

за досягнуті результати, значні заслуги у галузі охорони здоров’я, освіти, спорту, за благодійницьку та активну 

громадську діяльність, забезпечення організації високого рівня проведення заходів з нагоди свят державного, обласного 

та місцевого значення, урочистих заходів до пам’ятних дат та історичних подій, професійних свят, забезпечення 

проведення семінарів, сесій міської ради та засідань виконавчого комітету міської ради. 

 

8. Завдання бюджетної програми 
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№ 

з/п 
Завдання 

 
Програма щодо забезпечення заходів Старокостянтинівської міської ради та її виконавчих органів на 2021-2025 

роки 

 

Програма визначає основні напрямки організації проведення заходів у місті. Вона дає змогу охопити всі сфери 

соціально -культурного життя міста, врахувати конкретні потреби всіх верств населення і реалізувати основні 

завдання щодо вирішення соціальних проблем міста 

 

9. Напрямки використання бюджетних коштів 

гривень 

№ 

з/п 
Напрямки використання бюджетних коштів Загальний фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 

 

Забезпечення витрат з відзначення та вшанування 

громадян та колективів за значні досягнення в праці з 

нагоди професійних, державних, народних свят, 

конкурсів, пам’ятних дат, історичних подій (придбання 

цінних подарунків, квіткової продукції), вшанування 

пам’яті померлих, забезпечення організації витрат на 

придбання нагородної продукції, подяк, грамот, марок, 

конвертів, прапорів, канцелярських товарів для 

забезпечення сесій, засідань виконавчого комітету 

міської ради, семінарів, придбання солодощів, 

продуктів харчування для організації фуршету, 

забезпечення прийому офіційних делегацій, витрат  на  

забезпечення семінарів, нарад, участь в Асоціації                  

міст України,   забезпечення    заходів     з    перевезення 

919673,20 0,00 919673,20  
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

 

призовників, мобілізованих, учасників делегацій, 

придбання паливо-мастильних матеріалів, концертне 

забезпечення заходів, плата за послуги інтернет, 

виготовлення та розміщення реклами, розміщення 

інформаційних матеріалів, виготовлення та трансляція 

програм, забезпечення підготовки, перепідговкм, 

підвищення кваліфікації кадрів, забезпечення 

проведення окремих заходів, пов’язаних з підготовкою 

та проведенням виборів та референдумів, тощо 

   

Усього 919673,20 0,00 919673,20 

 

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

 

гривень 

№ 

з/п 
Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 

Програма щодо забезпечення заходів 

Старокостянтинівської міської ради та її виконавчих 

органів на 2021-2025 роки 

919673,20 0,00 919673,20 

Усього 919673,20 0,00 919673,20 

 

11. Результативні показники бюджетної програми 
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гривень 

№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації Загальний фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

«Інша діяльність у сфері державного управління» 

 
Програма щодо забезпечення заходів Старокостянтинівської міської ради та її виконавчих органів на 2021 - 2025 

роки 

1 Затрат           

 

загальний обсяг видатків 

на виконання Програми   

Грн 

Рішення сесії  

Старокостянтинівської 

міської ради від                   

28 грудня 2020 року           

№ 11/2/VIІI «Про 

бюджет 

Старокостянтинівської 

територіальної 

громади на 2021 рік» 

919673,20 0,00 919673,20 

2 Продукту      

 
кількість проведених 

заходів 
Шт. 

План заходів на 2021 

рік 
51 0 51 

3 Ефективності      

 

середня витрати на 

проведення одного 

заходу 

Грн Розрахунок 18032,81 0,00 18032,81 

4 Якості      

 динаміка збільшення 

кількості заходів 

відповідно          до 

% Розрахунок 91 0 91 
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Продовження додатка 

 

 2 3 4 5   

 фактичного показника 

минулого року (51/56) 
     

 

 

Міський голова 

  

 Микола МЕЛЬНИЧУК 

 

 
 (підпис) 

 
                     (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

ПОГОДЖЕНО 

 
  

   

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради, начальник фінансового управління 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради 

  

 Валентина  КАМІНСЬКА 

   (підпис)  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження міського голови  

12 лютого 2021 року № 39/2021-р 

(у редакції розпорядження міського голови 

08 липня 2021 року № 233/2021-р) 

  

 

 

Паспорт 

 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

 

1.  0200000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

          (код)                                                                (найменування головного розпорядника) (код ЄДРПОУ) 

2.  0210000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

          (код)                                                                (найменування відповідального виконавця) (код ЄДРПОУ) 

3.  

 

 

 

0212010 

 

 

 

2010 

 

 

 

0731 

 

 

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» 

 

 

 

22552000000 

 (код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету) 

(код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого  

(код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету) 

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету) 

(код бюджету) 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12400000, гривень 00 копійок, у тому числі загального 

фонду – 6520000 гривень 00 копійок та спеціального фонду – 5880000 гривень 00 копійок. 
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5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України 

«Про Державний бюджет на 2021 рік», Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова 

Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження складання, розгляду, затвердження та 

основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від      

26 серпня 2014 року № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх 

виконання» (зі змінами); рішення Старокостянтинівської міської ради від 28 грудня 2020 року № 10/2/VIII «Про 

затвердження Програми охорони здоров'я Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 - 2023 роки», 

рішення Старокостянтинівської міської ради від 28 грудня 2020 року № 11/2/VIII «Про бюджет Старокостянтинівської 

міської територіальної громади на 2021 рік», рішення сесії міської ради VIII скликання від 26 лютого 2021 року                    

№ 92/3/VIII «Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення 

сесії міської ради VIII скликання від 28 травня 2021 року № 11/5/VIІI «Про внесення змін до бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік», розпорядження міського голови від                                   

04 лютого 2021 року № 31/2021-р «Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади 

на 2021 рік». 
      

  

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

 

№ 

з/п 
Ціль державної політики 

 
Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, 

зростання тривалості життя та зниження захворюваності, смертності.  

 

7. Мета бюджетної програми: підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення 

 

8. Завдання бюджетної програми 
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№ 

з/п 
Завдання 

1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги 

2 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги 

 

9. Напрямки використання бюджетних коштів 

                                                                                                                                                                                                 

гривень 

№ 

з/п 
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

     

1 
Забезпечення надання населенню амбулаторно-

поліклінічної допомоги 
2241000,00 0,00 2241000,00 

2 
Забезпечення надання населенню стаціонарної 

медичної допомоги 
4279000,00 5880000,00 10159000,00 

Усього 6520000,00 5880000,00 12400000,00 

 

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

                                                                                                                                                                                              гривень 

№ 

з/п 
Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

 Програми охорони здоров'я Старокостянтинівської 

міської територіальної громади на 2021 - 2023 роки 
6520000,00 5880000,00 12400000,00 

Усього 6520000,00 5880000,00 12400000,00 

             

11. Результативні показники бюджетної програми  
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№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Затрат      

1111 кількість установ Од. Статут 1,00 0,00 1,00 

 кількість штатних одиниць Од. Штатний розпис 612,50 0,00 612,50 

 у т. ч. лікарів Од. Штатний розпис 129,75 0,00 129,75 

 
кількість ліжок у звичайних 

стаціонарах 
Од. Статут 272,00 0,00 272,00 

 
кількість ліжок у денних 

стаціонарах 
Од. Статут 20,00 0,00 20,00 

2 Продукту      

 кількість ліжко-днів у звичайних 

стаціонарах 
Тис.од. 

Статистична 

звітність, ф.20 
92,48 0,00 92,48 

 кількість ліжко-днів у денних 

стаціонарах 
Тис.од. 

Статистична 

звітність, ф.20 
8,00 0,00 8,00 

 кількість пролікованих хворих у 

стаціонарі 
Осіб 

Статистична 

звітність, ф.20 
6256,00 0,00 6256,00 

 кількість лікарських відвідувань 

(у поліклінічних відділеннях 

лікарень)  

Осіб 

Статистична 

звітність, ф.20 101805,00 0,00 101805,00 

3 Ефективності      

 
завантаженість ліжкового фонду 

у звичайних стаціонарах 
Днів 

Статистична 

звітність, ф.20 
339,30 0,00 339,30 

 
завантаженість ліжкового фонду 

у денних стаціонарах 
Днів 

Статистична 

звітність, ф.20 
7,40 0,00 7,40 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 
середня тривалість лікування в 

стаціонарі одного хворого 
Днів 

Розрахунок 
9,30 0,00 9,30 

4 Якості      

 рівень виявлення захворювань на 

ранніх стадіях 
%. 

Моніторинг 
87,90 0,00 87,90 

 зниження показника летальності % Моніторинг 1,10 0,00 1,10 

  

 

Міський голова    Микола МЕЛЬНИЧУК 

  (підпис)  
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

ПОГОДЖЕНО 

 
  

   

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради, начальник фінансового управління виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради 

  

 Валентина КАМІНСЬКА 

   (підпис)          (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                     

Розпорядження міського голови                                                            

12 лютого 2021 року № 39/2021-р 

(у редакції розпорядження міського голови 

08 липня 2021 року № 233/2021-р) 

 

 

 

 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

 

1.  0200000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 
 

 

         (код)                                                                (найменування головного розпорядника) (код 

ЄДРПОУ) 

2.  0210000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 
 

 

 

         (код)                                                                (найменування відповідального виконавця) (код 

ЄДРПОУ) 

3.  

0212111 2111 0726 

«Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги» 

 

2255200000 

 

(код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету)  

(код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

(код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету) 

(код 

бюджету) 

 



2 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3729372 гривні, 00 копійок, у тому числі загального фонду 

– 3453572 гривні 00 копійок та спеціального фонду – 275800 гривень 00 копійок. 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України 

«Про Державний бюджет на 2021 рік», Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова 

Кабнету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження 

та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 

26 серпня 2014 року № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх 

виконання» (зі змінами); рішення Старокостянтинівської міської ради від 28 грудня 2020 року № 10/2/VIII «Про 

затвердження Програми охорони здоров’я Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 - 2023 роки», 

рішення Старокостянтинівської міської ради від 28 грудня 2020 року № 11/2/VIII «Про бюджет Старокостянтинівської 

міської територіальної громади на 2021 рік»; рішення сесії Старокостянтинівської міської ради VIII скликання від                  

26 лютого 2021 року № 92/3/VIII «Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади 

на 2021 рік»; рішення сесії міської ради VIII скликання від 28 травня 2021 року № 11/5/VIІI «Про внесення змін до бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік». 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

 

№ з/п Ціль державної політики 

 
Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення в первинній медичній 

допомозі 

 

7. Мета бюджетної програми: зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення 

в первинній медичній допомозі. 

 

8. Завдання бюджетної програми 
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№ 

з/п 
Завдання 

 
Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення в первинній медичній 

допомозі 

 

9. Напрямки використання бюджетних коштів 

 

                                                                                                                                                                                             гривень 

№ 

з/п 
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

 
Забезпечення надання населенню первинної  

допомоги за місцем проживання (перебування) 
3453572,00 275800,00 3729372,00 

Усього 3453572,00 275800,00 3729372,00 

 

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

                                                                                                                                                                             гривень 

№ 

з/п 

Назва регіональної цільової програми та 

підпрограми 
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

 Програма охорони здоров’я 

Старокостянтинівської міської територіальної 

громади на 2021-2023 рік 

3453572,00 275800,00 3729372,00 

Усього 3453572,00 275800,00 3729372,00 

         

    

11. Результативні показники бюджетної програми  
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№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 

 Програма «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги» 

1 Затрат     

 кількість штатних одиниць Осіб Штатний розпис 260,75 260,75 

 в тому числі лікарів, які надають 

первинну допомогу 
Осіб Штатний розпис 54,5 54,5 

2 Продукту     

 кількість прикріпленого населення 

Осіб 

Статистичні дані, 

довідник населення 

таб. РН-214 

61610 61610 

 кількість пролікованих хворих 
Осіб 

Статистичні дані,  

щоденник № 039/0 
37440 37440 

3 Ефективності     

 кількість прикріпленого населення на 1 

лікаря, який надає первинну допомогу 
Осіб Розрахунок 1143,05 1143,05 

 середня кількість відвідувань на 1 лікаря 
Осіб 

Статистичні дані, 

щоденник № 039/0 
3769,00 3769,00 

4 Якості      

 забезпечення повноти охоплення 

профілактичними щепленнями 
% 

Статистичні дані, 

зведений звіт про 

виконання 

щеплення 

84 84 

 динаміка виявлених візуальних форм в 

онкозахворювань в занедбаних стадіях 
% 

Статистичні дані, 

звіт про  
5 5 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 

   онкозахворювання   

 Виконавчий комітет міської ради 

1 Затрат     

 оснащення приміщень «Амбулаторій 

загальної практики сімейної медицини» 

пандусами, табличками Брайля 

Тис. Грн розрахунок 80000,00 80000,00 

      

  

Міський голова    Микола  МЕЛЬНИЧУК 
  (підпис)             (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

 

ПОГОДЖЕНО 
 

  

   

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради, начальник фінансового управління 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради 

  

 Валентина КАМІНСЬКА 
   (підпис)  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

 
 



 ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                     

Розпорядження міського голови                                        

12 лютого 2021 року № 39/2021-р 

(у редакції розпорядження міського голови 

08 липня 2021 року № 233/2021-р) 

 

  

 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

 

 

1.  0200000                         Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

 
         (код)                                                                (найменування головного розпорядника) (код 

ЄДРПОУ) 

2.  0210000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

 
         (код)                                                                (найменування відповідального виконавця) (код 

ЄДРПОУ) 

3.  
 

0215011 

 

5011 

 

0810 

«Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорт» 

 

2255200000 
 (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) 
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4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 580000 гривень 00 копійок, у тому числі загального фонду 

– 580000 гривень 00 копійок та спеціального фонду – 0 гривень 00 копійок. 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік»; наказ 

Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового 

методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ Міністерства молоді та спорту України від                 

23 листопада 2016 року № 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників 

їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту» (зі змінами); рішення сесії 

Старокостянтинівської міської ради від 17 лютого 2017 року № 24 «Про затвердження Комплексної програми розвитку 

фізичної культури і спорту в м. Старокостянтинів на 2017-2021 роки»; рішення сесії Старокостянтинівської міської ради 

від 28 грудня 2020 року № 11/2/VIІI «Про бюджет Старокостянтинівської територіальної громади на 2021 рік»; рішення 

сесії Старокостянтинівської міської ради від 28 травня 2021 року № 11/5/VIІI «Про внесення змін до бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік». 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

 

№ 

з/п 
Ціль державної політики 

1 Гарантування рівних прав та можливостей громадян у сфері фізичної культури і спорту 

2 Забезпечення підтримки громадських організацій фізкультурно - спортивної спрямованості 

3 Забезпечення умов для підтримки напрямів фізичної культури і спорту 

 

7. Мета бюджетної програми: створення умов для всебічного розвитку фізичної культури і спорту, забезпечення 

доступу усіх мешканців до якісних послуг у сфері фізичної культури і спорту. 

 

8. Завдання бюджетної програми  
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№ 

з/п 
Завдання 

 Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Старокостянтинів на 2017-2021 роки 

 

Забезпечення доступу до якісних послуг фізичної культури та спорту всім жителям міста, створення 

оптимальних умов для підготовки спортсменів високого класу, гідного їх виступу на змаганнях усіх рівнів, 

підтримка дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту ветеранів 

 

9. Напрямки використання бюджетних коштів 

                                                                                                                                                                                           гривень 

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 

видів спорту 
   

 
Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в                м. 

Старокостянтинів на 2017-2021 роки 
580000,00 0,00 580000,00 

2 

Розвиток олімпійських видів спорту, розвиток спорту для усіх верств 

населення за місцем проживання та місцем масового відпочинку 

населення, створення умов для фізичного виховання, фізкультурно-

оздоровчої і спортивної діяльності в навчальних та позашкільних 

закладах міста 

      

Усього 580000,00 0,00 580000,00 

 

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

 

№ 

з/п 
Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 2 4 5 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

 
Комплексна програма розвитку фізичної культури і 

спорту в м. Старокостянтинів на 2017-2021 роки 
580000,00 0,00 580000,00 

       

Усього 580000,00 0,00 580000,00 

 

11. Результативні показники бюджетної програми  

 

№ з/п Показники 
Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 
Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 

Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Старокостянтинів на 2017-2021 роки 

1 Затрат           

  

кількість навчально-

тренувальних зборів та 

участь у змаганнях різних 

рівнів з олімпійських видів 

спорту 

Шт. 

Заходи та змагання з 

фізичної культури і 

спорту на 2020 рік 

(олімпійські види 

спорту) 

57 0 57 

 2 Продукту        

 

кількість учасників 

навчально-тренувальних 

зборів та змагань різних 

рівнів з олімпійських видів 

Осіб 

Заходи та змагання з 

фізичної культури і 

спорту на 2020 рік 

(олімпійські види  

1250 0 1250 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 6 6 7 

  спорту  спорту)    

 3 Ефективності      

  
середні витрати на один 

захід 
Грн Розрахунок 10175,44 0,00 10175,44 

4  Якості        

  

динаміка кількості 

навчально-тренувальних 

зборів та участь у змаганнях 

різних рівнів з олімпійських 

видів спорту порівняно з 

минулим роком, % (57/46) 

% Розрахунок 124 0 124 

 

Міський голова    Микола МЕЛЬНИЧУК 

  (підпис)             (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

ПОГОДЖЕНО 

 
  

   

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради, начальник фінансового управління 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради 

 

      Валентина КАМІНСЬКА 

   (підпис)  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови                         

12 лютого 2021 року № 39/2021-р                             

(у редакції розпорядження міського голови             

08 липня 2021 року № 233/2021-р) 
 

 

  

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

   

    1. 0200000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

          (код)                                                                (найменування головного розпорядника) (код ЄДРПОУ) 

   

 

    2. 0210000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

          (код)                                                                (найменування відповідального виконавця) (код ЄДРПОУ) 

 

 

 

    3. 

 

0216012 

 

6012 

 

0620 

«Забезпечення діяльності з 

виробництва,транспортування,постачан

ня теплової енергії»  

 

2255200000 
(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) 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  3850000 гривень 00 копійок,  у тому числі загального 

фонду - 1850000 гривень 00 копійок  та спеціального фонду – 2000000 гривень 00 копійок. 
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5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон 

України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»; наказ Міністерства фінансів України від 17 серпня 

2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами); 

наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної 

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; рішення сесії Старокостянтинівської міської ради від 28 

грудня 2020 року № 11/2/VII «Про бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік»; рішення 

сесії Старокостянтинівської міської ради від 28 травня 2021 року № 11/5/VIII «Про внесення змін до бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік». 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

 

№ 

з/п 
Ціль державної політики 

 
Підвищення економічної та енергетичної ефективності і надійності функціонування комунальної 

теплоенергетики 

 

7. Мета бюджетної програми: зменшення витрат у вигляді штрафних санкцій, нарахованих за несвоєчасні 

розрахунки; зниження енергоємності виробництва теплової енергії, зменшення обсягу втрат енергоресурсів під час її 

транспортування та постачання; мінімінізація витрат паливно-енергетичних ресурсів; забезпечення надання якісних і 

допустимих послуг для усіх груп споживачів. 

 

8. Завдання бюджетної програми 

 

№ 

з/п 
Завдання  

 Розрахунки по відсотках за користування кредитом банку 
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9. Напрямки використання бюджетних коштів 

 гривень 

№ 

з/п 
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

 
Розрахунки по відсотках за користування кредитом 

банку 

1850000,00 2000000,00 3850000,00 

Усього 1850000,00 2000000,00 3850000,00 

 

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

                                                                                                                                                                                               гривень 

№ 

з/п 

Назва регіональної цільової програми та 

підпрограми 
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

 Програма діяльності та розвитку комунального 

підприємства по експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» Старокостянтинівської 

міської ради на 2019 -2021 роки 

1850000,00 2000000,00 3850000,00 

Усього 1850000,00 2000000,00 3850000,00 

 

11. Результативні показники бюджетної програми  

  

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Затрат           

 обсяг видатків Грн Рішення 1850000,00 2000000,00 3850000,00 

2 Продукту      

 договір овердрафту Шт. Договір 1  1 



4 

Продовження додатка  

 

1 2 3 4 5 6 7 

 кількість проєктів на яких 

планується провести 

реконструкцію 

Од. Проєкт  2 2 

 надання послуги по 

розподіленню природного газу 

оператором газотранспортної 

системи 

Шт. Договір  1 1 

3 Ефективності      

 своєчасні розрахунки по 

відсотках за користування 

кредитом банку 

Тис. грн Розрахунок 420,00 0,00 420,00 

 зниження споживання 

паливно-енергетичних 

ресурсів 

Тис. грн Розрахунок 0,00 45,00 45,00 

 вартість щорічної економії від 

заміни котлів   
Тис. грн Розрахунок 0,00 205,5 205,5 

 своєчасні розрахунки за 

розподіл природного газу та 

уникнення додаткових витрат у 

вигляді штрафних санкцій 

Тис. грн Розрахунок 380,0 0,00 380,0 

4 Якості       

 теплопостачання  Безперебійне своєчасне постачання теплової енергії споживачам 

 економія коштів після заміни 

котлів  

Економія коштів при споживанні природного газу, зменшення 

витрат, пов’язаних з ремонтом та технічним обслуговуванням 

котлів, в також на оплату праці 
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Продовження додатка  

 

1 2 3 4 5 6 7 

 отримання кредиту банку 
 

Поповнення обігових коштів підприємства для своєчасних 

розрахунків за енергоносії 

 

 

  

Міський голова    Микола  МЕЛЬНИЧУК 

  (підпис)  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

  

   

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради, начальник фінансового управління 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради 

  

 Валентина КАМІНСЬКА 

   (підпис)  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови                         

12 лютого 2021 року № 39/2021-р                             

(у редакції розпорядження міського голови             

08 липня 2021 року № 233/2021-р) 

 

 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

 

    1. 0200000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

          (код)                                                                (найменування головного розпорядника) (код ЄДРПОУ) 

    2. 0210000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

 
         (код)                                                                (найменування відповідального виконавця) (КОД 

ЄДРПОУ) 

    3. 

0216020 6020 0620 

«Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, виконують 

та/або надають житлово-комунальні послуги» 

 

2255200000 

 (код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету) 

(код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуван-ня 

місцевого 

бюджету) 

(код 

Функціонально

ї класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету) 

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету) 

(код 

бюджету) 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4573800 гривень 00 копійок, у тому числі загального 

фонду –  4573800 гривень 00 копійок та спеціального фонду – 0 гривень 00 копійок. 
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5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон 

України «Про благоустрій населених пунктів»;  наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про 

затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами); наказ Міністерства 

фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793  «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів»; Програма діяльності та розвитку МКП «Міськсвітло» на 2021-2023 роки», 

затверджена рішенням  Старокостянтинівської міської ради від 28 грудня 2020 року  № 6/2/VIII; рішення сесії 

Старокостянтинівської міської ради від 28 грудня 2020 року № 11/2/VII «Про бюджет Старкостянтинівської міської 

територіальної громади на 2021 рік»; рішення  сесії  Старокостянтинівської міської ради від 28 травня  2021 року                 

№ 11/5/VIІI «Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської  територіальної громади  на 2021 рік». 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

 

№ 

з/п 
Ціль державної політики 

 
Забезпечення належної та безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення, підвищення ефективності та 

надійності його функціонування 

 

7. Мета бюджетної програми: забезпечення належної та безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення, 

підвищення ефективності та надійності його функціонування. 

 

8. Завдання бюджетної програми  

 

№ 

з/п 
Завдання 

 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста 

 

9. Напрямки використання бюджетних коштів 
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                                                                                                                                                                                            гривень 

№ 

з/п 
Напрями використання бюджетних коштів 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

У тому числі 

бюджет розвитку 
Усього 

 Забезпечення функціонування мереж 

зовнішнього освітлення міста  
4573800,00 0,00             0,00 4573800,00 

Усього 4573800,00 0,00 0,00 4573800,00 

 

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

                                                                                                                                                                                       гривень 

№ 

з/п 
Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

 
Програма діяльності та розвитку МКП «Міськсвітло» 

на 2021 - 2023 роки 
4573800,00 0,00 4573800,00 

Усього 4573800,00 0,00 4573800,00 

 

11. Результативні показники бюджетної програми  

    гривень 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальни

й фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення м. Староконстянтинів 

1 Затрат           

 

обсяг електроенергії, 

необхідний для 

зовнішнього освітлення 

Тис. 

кВт/год. 

Програма діяльності та 

розвитку МКП  «Міськсвітло» 

на 2021-2023 роки 

423,9 0 423,9 

  
протяжність мережі 

зовнішнього освітлення 
Км 

Акт інвентаризації від                  

02 листопада 2020 року № 1 
104,48 0,00 104,48 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  

кількість світлоточок, які 

потребують заміни на 

світлодіодні світильники 

Шт. 
Акт інвентаризації від                 

02 листопада 2020 року № 1 
534 0 534 

2 Продукту           

 

кількість світлоточок, які 

планують замінити на 

однотипні 

Шт. 

Програма діяльності та 

розвитку МКП «Міськсвітло» 

на 2021-2023 роки 

1473 0 1473 

 

рівень освітлення вулиць на 

кінець поточного року % 

Акт обстеження рівня 

освітлення вулиць від 30 

грудня 2020 року № 2 

90 0 90 

3 Ефективності      

 

середній обсяг спожитої 

електроенергії за одну 

світлоточку в рік 

кВт/г

од. 

Програма діяльності та 

розвитку  МКП «Міськсвітло» 

на 2021-2023 роки 

160,5 0 160,5 

 

середні витрати на утримання 

однієї світлоточки в рік Грн 

Програма діяльності та 

розвитку  МКП «Міськсвітло» 

на 2021-2023 роки 

0,7 0,00 0,7 

4 Якості        

  

питома вага замінених 

електроламп до загальної 

потреби 

% 

Програма діяльності та 

розвитку МКП «Міськсвітло» 

на 2021-2023 роки 

76 0 76 

  

динаміка споживання на одну 

світлоточку з світлодіодною 

лампою в рік порівняно з 

попереднім роком 

% 

Програма діяльності та 

розвитку МКП «Міськсвітло» 

на 2021-2023 роки 
32 0 32 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення сільських територій Староконстянтинівської міської 

ради 

1 Затрат           

  

обсяг електроенергії, 

необхідний для зовнішнього 

освітлення 

тис. 

кВт/год. 

Програма діяльності та 

розвитку МКП «Міськсвітло» 

на 2021-2023 роки 

454 0 454 

  
протяжність мережі 

зовнішнього освітлення 
Км 

Акт інвентаризації від                       

02 листопада 2020 року № 1 
230,5 0,00 230,5 

  

кількість світлоточок, які 

потребують заміни на 

світлодіодні світильники 

Шт. 
Акт інвентаризації від                      

02 листопада 2020 року № 1 
1325 0 1325 

2 Продукту           

 

кількість світлоточок, які 

планують замінити на 

однотипні 

Шт. 

Програма діяльності та 

розвитку МКП «Міськсвітло» 

на 2021-2023 роки 

1656 0 1656 

 

рівень освітлення вулиць на 

кінець поточного року % 

Акт обстеження рівня 

освітлення вулиць від 30 

грудня 2020 року № 2 

90 0 90 

3 Ефективності      

 

середній обсяг спожитої 

електроенергії за одну 

світлоточку в рік 

кВт/год. 

Програма діяльності та 

розвитку МКП «Міськсвітло» 

на 2021-2023 роки 

145,5 0 145,5 

  

середні витрати на 

утримання однієї 

світлоточки в рік  

Грн 

Програма діяльності та 

розвитку МКП «Міськсвітло» 

на 2021-2023 роки 

0,8 0,00 0,8 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Якості        

 

питома вага замінених 

електроламп до загальної 

потреби 

% 

Програма діяльності та 

розвитку МКП «Міськсвітло» 

на 2021-2023 роки 

68 0 68 

 

 

 

Міський голова    Микола МЕЛЬНИЧУК 

  (підпис)  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

ПОГОДЖЕНО      

 

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради, начальник фінансового управління 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради 

  

 Валентина КАМІНСЬКА 

   (підпис)  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)                                                                                 



 

  

Паспорт 

 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

 

1.  0200000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

          (код)                                                                (найменування головного розпорядника) (код ЄДРПОУ) 

2.  0210000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

          (код)                                                                (найменування відповідального виконавця) (КОД ЄДРПОУ) 

3.  0216030 6030 0620 «Організація благоустрою населених пунктів» 2255200000 

 (код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету) 

(код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуван-

ня місцевого 

бюджету) 

(код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету) 

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету) 

(код бюджету) 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 24732300 гривень 00 копійок у тому числі загального 

фонду – 24732300 гривень 00 копійок та спеціального фонду – 0 гривень 00 копійок. 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                     

Розпорядження міського голови                                                            

12 лютого 2021 року № 39/2021-р 

(у редакції розпорядження 

міського голови 

08 липня 2021 року № 233/2021-р) 
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5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 01 жовтня 

2010 року № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання 

для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»»; наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 

648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами); наказ 

Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевих бюджетів»; Програма діяльності та розвитку КП Старокостянтинівський ККП на 

2021-2023 роки, затверджена рішенням сесії Старокостянтинівської міської ради від 28 грудня 2020 року № 6/2/VIII; 

Програма діяльності та розвитку комунального ремонтно-будівного шляхового підприємства на 2021-2023 роки, 

затверджена рішенням сесії Старокостянтинівської міської ради від 28 грудня 2020 року № 6/2/VIII; рішення сесії 

Старокостянтинівської міської ради від 28 грудня 2020 року №11/2/VIII «Про бюджет Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на 2021 рік»; рішення сесії Старокостянтинівської міської ради від 28 травня 2021 року 

№11/5/VIІI «Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської  територіальної громади на 2021 рік». 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

 

№ 

з/п 
Ціль державної політики 

 Утримання об’єктів соціально-культурного побуту, підвищення благоустрою міста 

7. Мета бюджетної програми: утримання об’єктів соціально-культурного побуту, підвищення благоустрою міста. 

  

8. Завдання бюджетної програми 

№ 

з/п 
Завдання 

1 2 

1 
Забезпечення якісної санітарної очистки та впорядкування об’єктів соціально-культурного побуту, в тому числі 

диспетчерської служби 
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Продовження додатка 

 

1 2 

2 
Підвищення ефективності та надійності функціонування комунальних підприємств для життєзабезпечення 

населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг 

 

9. Напрямки використання бюджетних коштів 

 

гривень 

№ 

з/

п 

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд 
Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 

Комунальне підприємство «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» Старокостянтинівської міської ради 

1 Забезпечення якісного проведення санітарної очистки 7280160,00 0,00 7280160,00 

2 Утримання в належному стані міського пляжу 500000,00 0,00 500000,00 

3 Утримання в належному стані набережної 266140,00 0,00 266140,00 

4 Утримання диспетчерської служби 253700,00 0,00 253700,00 

5 Утримання в належному стані пам’ятників 1300000,00 0,00 1300000,00 

6 Утримання в належному стані гідропарку 150000,00 0,00 150000,00 

7 Озеленення 3402700,00 0,00 3402700,00 

Усього 13152700,00 0,00 13152700,00 

Комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств 

1 Забезпечення санітарної очистки території міста 1878200,00 0,00 1878200,00 

2 Утримання в належному стані полігону твердих побутових 1141600,00 0,00 1141600,00 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

 відходів    

3 Утримання в належному стані об’єктів, задіяних в прийомі 

поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд)  
692500,00 0,00 692500,00 

4 Забезпечення благоустрою міського кладовища 1852200,00 0,00 1852200,00 

5 Забезпечення облаштування та утримання окремої території 

(парк культури)  
644400,00 0,00 644400,00 

6 Міські заходи 982200,00 0,00 982200,00 

7 Утримання міської лазні 606900,00 0,00 606900,00 

8 Розробка проєктно-кошторисної документації на реконструкцію 

центрального парку культури та відпочинку 
120200,00 0,00 1202200,00 

9 Забезпечення санітарної очистки території населених пунктів 

(сіл) міська територіальна громада 
2579600,00 0,00 2579600,00 

Усього 11579600,00 0,00 11579600,00 

 

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

      гривень 

№ 

з/п 
Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 
Програма діяльності та розвитку комунального ремонтно-

будівного шляхового підприємства на 2021-2023 роки 
13152700,00 0,00 13152700,00 

2 
Програма діяльності та розвитку підприємств комунальної 

власності міста на 2021-2023 роки  
11579600,00 0,00 11579600,00 

Усього 24732300,00 0,00 24732300,00 
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Продовження додатка 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми  

 

№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 
Загальний фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

Комунальне підприємство «Ремонтно - будівельне шляхове підприємство» Старокостянтинівської міської ради 

Забезпечення якісного проведення санітарної очистки 

1 Затрат      

 загальна площа, яка 

потребує санітарної 

очистки 

Тис. кв. м Програма 

діяльності 

підприємства 

13230 0 13230 

2 Продукту           

 загальна площа, на якій 

планується проведення 

санітарної очистки  

Тис. кв. м 

Програма 

діяльності 

підприємства 

13230 0 13230 

3 Ефективності       

 вартість проведення 100    

кв. м санітарної очистки Грн 

Програма 

діяльності 

підприємства 

55,03 0,00 55,03 

4 Якості       

 покращення санітарного 

стану міста 
% 

  
100 0 100 

 Утримання в належному стані міського пляжу 

1 Затрат           
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 загальна площа пляжу 

Тис. кв. м 

Програма 

діяльності 

підприємства 

9,84 0,00 9,84 

2 Продукту      

 загальна площа, яка 

потребує утримання 

 

Тис. кв. м 

Програма 

діяльності 

підприємства 

 

9,84 

 

0,00 

 

9,84 

3 Ефективності       

 середня вартість 

утримання 100 кв. м 

пляжу 

Грн 

Програма 

діяльності 

підприємства 

5081,3 0,00 5081,3 

4 Якості       

 покращення умов 

відпочинку населення 
% 

  
100 0 100 

 Утримання в належному стані набережної 

1 Затрат          

 загальна площа 

набережної Тис. кв. м 

Програма 

діяльності 

підприємства 

19,87 0,00 19,87 

2 Продукту       

 загальна площа 

набережної, яка потребує 

утримання  

Тис. кв. м 

Програма 

діяльності 

підприємства 

19,87 0,00 19,87 

3 Ефективності       
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 середні витрати 

утримання 100 кв. м 

набережної 

Грн 

Програма 

діяльності 

підприємства 

1339,41 0,00 1339,41 

4 Якості       

 покращення умов 

відпочинку населення 
% 

  
100 0 100 

 Утримання диспетчерської служби 

1 Затрат       

 загальна кількість 

диспетчерів Од. 

Програма 

діяльності 

підприємства 

2 0 2 

2 Продукту       

 кількість диспетчерів, що 

планується Од. 

Програма 

діяльності 

підприємства 

2 0 2 

3 Ефективності       

 середні витрати 

утримання одного 

диспетчера 

Грн 

Програма 

діяльності 

підприємства 

126850,00 0,00 126850,00 

4 Якості       

 покращення обліку руху 

міських автобусних 

рейсів 

 

% 

 

  

100  100 

Утримання в належному стані пам’ятників 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Затрат      

  загальна кількість 

пам’ятників Од. 

Програма 

діяльності 

підприємства 

82 0 82 

2 Продукту       

  загальна кількість 

пам’ятників, яка 

потребує утримання 

Од. 

Програма 

діяльності 

підприємства 

82 0 82 

3 Ефективності      

  середні витрати 

утримання одного 

пам’ятника 

Грн 

Програма 

діяльності 

підприємства 

15853,66 0,00 15853,66 

4 Якості       

 покращення естетичного 

стану пам’ятників 
% 

  
100 0 100 

  Утримання в належному стані гідропарку 

1 Затрат       

  загальна площа 

гідропарку Тис. кв. м 

Програма 

діяльності 

підприємства 

15 0 15 

2 Продукту      

 загальна площа 

гідропарку, яка потребує 

утримання 

Тис. кв. м 

Програма 

діяльності 

підприємства 

15 0 15 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Ефективності      

  середні витрати 

утримання 100 кв. м 

гідропарку 

Грн 

Програма 

діяльності 

підприємства 

1000 0,00 1000 

4 Якості      

  покращення умов 

відпочинку населення 
% 

 
100 0 100 

  Утримання в належному стані зеленої зони 

1 Затрат       

  загальна площа зеленої 

зони Кв. м 

Програма 

діяльності 

підприємства 

63718 0 63718 

2 Продукту       

  площа зеленої зони, яку 

планується утримувати Кв. м 

Програма 

діяльності 

підприємства 

63718 0 63718 

3 Ефективності       

 середня вартість 

впорядкування 1 кв. м Грн 

Програма 

діяльності 

підприємства 

53,40 0,00 53,40 

4 Якості       

 поліпшення стану 

зеленої зони % 

Програма 

діяльності 

підприємства 

100 0 100 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств 

 Забезпечення санітарної очистки території міста 

 1 Затрат       

  кількість аварійних дерев Шт. 

Програма 

діяльності 

підприємства 

95 0 95 

  
кількість криниць 

загального користування 
Шт. 

Програма 

діяльності 

підприємства 

176 0 176 

  
кількість безпритульних 

тварин 
Шт. 

Програма 

підприємства 
536 0 536 

2 Продукту      

 

кількість аварійних 

дерев, які необхідно 

видалити 

Шт. 

Програма 

діяльності 

підприємства 

60 0 60 

 

кількість криниць 

загального 

користування, які 

необхідно 

відремонтувати 

Шт. 

Програма 

діяльності 

підприємства 

45 0 45 

 

кількість безпритульних 

тварин, які необхідно 

виловити 

Шт. 

Програма 

діяльності 

підприємства  

514 0 514 

3 Ефективності       
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

середні витрати на 

видалення одного 

аварійного дерева 

Грн 

Програма 

діяльності 

підприємства 

3500,00 0,00 3500,00 

 

середні витрати на 

ремонт однієї криниці 

загального користування  

Грн 

Програма 

діяльності 

підприємства 

3250,00 0,00 3250,00 

 

кількість безпритульних 

тварин, які необхідно 

виловити 

Шт. 

Програма 

діяльності 

підприємства 

514 0 514 

4 Якості        

 

відсоток дерев, які 

плануються видалити, до 

загальної кількості 

% 

Програма 

діяльності 

підприємства 

63 0 63 

 

відсоток криниць  

загального 

користування, які 

плануються 

відремонтувати, до 

загальної кількості 

% 

Програма 

діяльності 

підприємства 

26 0 26 

 

зменшення кількості 

скарг від населення щодо 

неналежних умов  

% 

Програма 

діяльності 

підприємства 

60 0 60 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 
співіснування людей і 

тварини 
     

 Утримання в належному стані полігону ТПВ 

1 Затрат       

 

площа полігону твердих 

побутових відходів, який 

потребує благоустрою 

Га 

Програма 

діяльності 

підприємства 

4,61 0 4,61 

2 Продукту      

 

площа полігону твердих 

побутових відходів, який 

потребує благоустрою 

Га 

Програма 

діяльності 

підприємства 

4,61 0 4,61 

 

середні витрати на 

благоустрій 1 га полігону 

твердих побутових 

відходів 

Грн 

Програма 

діяльності 

підприємства 
353753,00 0,00 353753,00 

3 Якості      

 

відсоток площі полігону 

твердих побутових 

відходів, на якій 

планується проведення 

благоустрою, до 

загальної площі полігону 

Шт. 

Програма 

діяльності 

підприємства 

20 0 20 

 
Утримання в належному стані об’єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних 

споруд) 
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Продовження додатку 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Затрат      

  

кількість об’єктів, 

задіяних в прийомі 

поверхневого стоку в 

дощову каналізацію, що 

підлягають утриманню 

Шт. 

Програма 

діяльності 

підприємства 

1 0 1 

2 Продукту      

  

кількість заходів з 

очистки об’єктів, 

задіяних в прийомі 

поверхневого стоку в 

дощову каналізацію 

Шт. 

Програма 

діяльності 

підприємства 

24 0 24 

3 Ефективності      

 

середньорічні видатки на 

один захід з очистки 

об’єкта, задіяного в 

прийомі поверхневого 

стоку в дощову 

каналізацію 

Грн 

Програма 

діяльності 

підприємства 

28854,00 0,00 28854,00 

4 Якості       

 

питома вага очищення 

об’єктів, задіяних в 

прийомі поверхневого  

% 

Програма 

діяльності 

підприємства 

100 0 100 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

стоку в дощову 

каналізацію, у загальній 

кількості об’єктів 

     

 Забезпечення благоустрою міського кладовища 

1 Затрат      

 
загальна площа 

кладовища 
Га 

Програма 

діяльності 

підприємства 

26 0 26 

2 Продукту       

 

площа кладовища, 

благоустрій якого 

планується здійснити 

Га 

Програма 

діяльності 

підприємства 

26 0 26 

3 Ефективності      

 

середньорічні витрати на 

благоустрій 1 га 

кладовища 

Грн 

Програма 

діяльності 

підприємства 

197042,00 0,00 197042,00 

4 Якості      

 

питома вага площі 

кладовища, на якій 

планується проведення 

благоустрою до загальної 

площі 

% 

Програма 

діяльності 

підприємства 

100 0 100 

Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парк культури) 



15 

 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Затрат      

 
загальна площа парку 

культури 
Га 

Програма 

діяльності 

підприємства 

9,4 0 9,4 

2 Продукту      

 

площа парку, 

благоустрій якого 

планується здійснити 

Га 

Програма 

діяльності 

підприємства 

9,4 0 9,4 

3 Ефективності      

 

середньорічні витрати на 

благоустрій 1 га парку 

культури 

Грн 

Програма 

діяльності 

підприємства 

68553,00 0,00 68553,00 

4 Якості      

 

питома вага площі парку, 

на який планується 

проведення благоустрою 

до загальної площі  

% 

Програма 

діяльності 

підприємства 

100 0 100 

 Міські заходи 

1 Затрат      

 кількість міських заходів Шт. Програма  9 0 9 

2 Продукту      

 

кількість міських 

заходів, які плануються 

провести 

Шт. 

Програма 

діяльності 

підприємства 

9 0 9 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Ефективності      

 

середня вартість 

проведення одного 

міського заходу  

Грн 

Програма 

діяльності 

підприємства 

109133,00 0,00 109133,00 

4 Якості      

 

покращення загального 

настрою населення міста % 

Програма 

діяльності 

підприємства 

100  100 

 Утримання міської лазні 

1 Затрат       

  
кількість осіб, яким 

надаються послуги 
Особи 

Програма 

діяльності 

підприємства 

6350 0 6350 

2 Продукту       

 

кількість осіб, яким 

планується надати 

послуги міської лазні 

Особи 

Програма 

діяльності 

підприємства 

6350 0 6350 

3 Ефективності       

 
середня вартість  однієї 

послуги міської лазні 
Грн 

Програма 

діяльності 

підприємства 

96,00 0,00 96,00 

 

відсоток відшкодування 

різниці тарифу на 

послуги 

% 

Програма 

діяльності 

підприємства 

31 0 31 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7  

4 Якості       

 
збільшення якості 

надання послуг 
% 

Програма 

діяльності 

підприємства 

80 0 80 

 

 Утримання в цілісності  та охорона об’єктів комунальної власності  

1 Затрат       

 
кількість об’єктів 

комунальної власності 
Шт. 

Програма 

підприємства 
5  5 

 

2 Продукту       

 

кількість об’єктів 

комунальної власності, 

які планується охороняти 

Шт. 
Програма 

підприємства 
5  5 

 

3 Ефективності       

 
середня вартість охорони 

одного об’єкта 
Грн 

Програма 

підприємства 
343440  343440 

 

4 Якості       

 

збереження цілісності 

об’єктів комунальної 

власності 

% 
Програма 

підприємства 
100  100 

 

 Забезпечення санітарної очистки населених пунктів (сіл) МТГ  

1 Затрат            

 

кількість населених 

пунктів, які підлягають 

санітарній очистці 

Шт. 
Програма 

підприємства 
67  67 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Продукту      

 

кількість населених 

пунктів, які планується 

очистити 

Шт. 
Програма 

підприємства 
67  67 

3 Ефективності         

 

середня вартість 

санітарної очистки 

одного населеного 

пункту 

Грн 
Програма 

підприємства 
38501  38501 

 

4 Якості         

 

питома вага очищення 

одного населеного 

пункту  

% 
Програма 

підприємства 
100  100 

 

 Розробка проєктно – кошторисної документації на реконструкцію центрального парку культури та відпочинку  

1 Затрат            

 

виготовлення ПКД з 

благоустрою 

центрального парку 

культури та відпочинку 

Шт. 
Програма 

підприємства 
 1 1 

 

2 Продукту         

 

кількість ПКД з 

благоустрою 

центрального парку  

Шт. 
Програма 

підприємства 
 1 1 
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                                                                                                                                          Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 
культури та відпочинку, 

які необхідно виготовити 
     

3 Ефективності      

 

середня вартість 

виготовлення ПКД з 

благоустрою 

центрального парку 

культури та відпочинку 

Грн 
Програма 

підприємства 
 440000 440000 

4 Якості       

 

питома вага 

виготовлення ПКД з 

благоустрою 

центрального парку 

культури та відпочинку 

% 
Програма 

підприємства 
 30 30 

 

 Будівництво комплексу з переробки ТПВ з елементами дегазації та рекультивації  

1 Затрат       

 
кількість об’єктів, які 

необхідно побудувати 
Шт. 

Програма 

підприємства 
 1 1 

 

2 Продукту       

 

кількість комплексів з 

переробки ТПВ, які 

плануються побудувати 

Шт. 
Програма 

підприємства 
 1 1 

 

3 Ефективності       
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                                                                                                                                                                       Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Середня вартість 

будівництва одного 

комплексу з переробки 

ТПВ 

Грн 
Програма 

підприємства 
 2200000 2200000 

4 Якості      

 
питома вага 

перероблення ТПВ 
% 

Програма 

підприємства 
 100 100 

 Будівництві сміттєпереробного комплексу на полігоні ТПВ  

1 Затрат           

 

кількість 

сміттєпереробних 

комплексів, які 

необхідно побудувати 

Шт. 
Програма 

підприємства 
 1 1 

 

2 Продукту       

 

кількість 

сміттєпереробних 

комплексів на полігоні 

ТПВ, які планується 

побудувати 

Шт. 
Програма 

підприємства 
 1 1 

 

3 Ефективності         

 

середня вартість 

будівництва одного 

сміттєпереробного 

комплексу на полігоні 

Грн 
Програма 

підприємства 
 1000000 1000000 
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Продовження додатка 

  

1 2 3 4 5 6 7  

 ТПВ       

4 Якості       

 питома вага 

перероблення ТПВ 
% 

Програма 

підприємства 
 100 100 

 

 Встановлення вагового комплексу для обліку всіх видів відходів  

1 Затрат       

 кількість вагових 

комплексів, які 

необхідно побудувати 

Шт. 
Програма 

підприємства 
  1 1 

 

2 Продукту       

 

кількість вагових 

комплексів, які 

планується побудувати 

Шт. 
Програма 

підприємства 
 1 1 

 

3 Ефективності       

 

середня вартість 

придбання одного 

вагового комплексу 

Грн 
Програма 

підприємства 
  750000 750000  

 

4 Якості       

 
питома вага обліку всіх 

видів відходів 
% 

Програма 

підприємства 
 100 100 

 

 
Закінчення будівництва огорожі та обвалування полігону 246 м.п. (із1027,4 м) із забезпеченням затримки         

легких фракцій відходів  

1 Затрат       
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

протяжність огорожі на 

полігоні ТПВ, яку 

необхідно побудувати 

М. п. 
Програма 

підприємства 
 1027 1027 

2 Продукту      

 

протяжність огорожі на 

полігоні ТПВ, яку 

планується побудувати 

М. п. 
Програма 

підприємства 
 246 246 

3 Ефективності       

 

середня вартість 

будівництва огорожі на 

полігоні ТПВ 

Грн 
Програма 

підприємства 
 450000 450000  

4 Якості       

 

Питома вага 

огородження полігону 

ТПВ до необхідної 

довжини 

% 

 

Програма 

підприємства 
 100 100  

 Закінчення виготовлення пакету проєктної документації полігону ТПВ  

1 Затрат       

 
виготовлення пакету 

ПКД полігону ТПВ 
Шт. 

Програма 

підприємства 
 1 1  

2 Продукту       

 

кількість пакетів ПКД 

полігону ТПВ, які 

необхідно виготовити 

Шт. 
Програма 

підприємства 
 1 1  
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Ефективності      

 

середні вартість 

виготовлення пакету 

ПКД полігону ТПВ 

Грн 
Програма 

підприємства 
 850000 850000 

4 Якості      

 

питома вага 

виготовлення пакету 

ПКД полігону ТПВ  

% 
Програма 

підприємства 
 100 100  

 
Виготовлення державного акту на земельну ділянку на міське кладовище в т.ч. розширення та погодження 

існуючих меж 
 

1 Затрат       

 

кількість державних 

актів на земельну ділянку 

на міському кладовищі, 

які необхідно виготовити 

Шт. 
Програма 

підприємства 
 1 1  

2 Продукту       

 

кількість державних 

актів на земельну ділянку 

на міському кладовищі, 

які планується 

виготовити 

Шт. 
Програма 

підприємства 
 1 1  

3 Ефективності       

 середня вартість Грн Програма  49500 49500  
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

виготовлення 

державного акту на 

земельну ділянку на 

міському кладовищі 

 підприємства    

4 Якості      

 

питома вага 

виготовлення 

державного акту на 

земельну ділянку 

кладовища  

% 

 

 

Програма 

підприємства 
 100 

 

 

100 

 

 

 

 Виготовлення робочого проєкту будівництва міського притулку для тварин  

1 Затрат       

 

виготовлення робочого 

проєкту будівництва 

міського притулку для 

тварин 

Шт. 
Програма 

підприємства 
 1 1  

2 Продукту      

 

кількість робочих 

проєктів будівництва 

міського притулку для 

тварин, які планується 

виготовити 

Шт. 
Програма 

підприємства 
 1 1 

3 Ефективності       
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

середня вартість 

виготовлення робочого 

проєкту будівництва 

міського притулку для 

тварин 

Грн 
Програма 

підприємства 
 49000 49000 

4 Якості      

 

питома вага 

виготовлення робочого 

проєкту будівництва 

міського притулку для 

тварин  

% 
Програма 

підприємства 
  100 100 

 Виготовлення проєкту відведення земельних ділянок, як інвестиційний резерв на 5,8 га та 18 га 

1 Затрат      

 

виготовлення проєкту 

відведення земельних 

ділянок  

Шт. 
Програма 

підприємства 
 1 1  

2 Продукту       

 

кількість проєктів 

відведення земельних 

ділянок, які необхідно 

виготовити  

Шт. 
Програма 

підприємства 
 1 1  

3 Ефективності       
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

середня вартість 

виготовлення проєкту 

відведення земельних 

ділянок  

Грн 
Програма 

підприємства 
 49000 49000 

4 Якості      

 

питома вага 

виготовлення проєкту 

відведення земельних 

ділянок 

% 
Програма 

підприємства 
 100 100 

 

Міський голова 
  

 Микола МЕЛЬНИЧУК 

  (підпис)             (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

ПОГОДЖЕНО 

 
  

   

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, 

начальник фінансового управління 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради 

  

 Валентина КАМІНСЬКА 

   (підпис)  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

       



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови                         

12 лютого 2021 року № 39/2021-р                             

(у редакції розпорядження міського голови             

08 липня 2021 року № 233/2021-р) 
 

  

 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

 

 1. 0200000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

 

 

 

         (код)                                                                (найменування головного розпорядника) (код 

ЄДРПОУ) 

 2. 0210000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

 
         (код)                                                                (найменування відповідального виконавця) (КОД 

ЄДРПОУ) 

 3. 0217321 7321 0443 «Будівництво-1 освітніх установ та закладів» 

 

2255200000 
 (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) 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6862097 гривень 20 копійок,  у тому числі загального 

фонду - 0 гривень 00 копійок та спеціального фонду – 6862097 гривень 20 копійок. 
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5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); 

Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік» (зі змінами); Закон України від «Про місцеве 

самоврядування в Україні»; наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання  

запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); рішення сесії 

Старокостянтинівської міської ради від 28 травня 2021 року № 11/5/VIII «Про внесення змін до бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік»; розпорядження міського голови від 04 лютого 2021 

року № 31/2021-р «Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської  міської територіальної громади на 2021 рік». 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

 

№ 

з/п 
Ціль державної політики 

 
Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку громади 

міста 

 

7. Мета бюджетної програми: керівництво і управління у сфері органів місцевого самоврядування. 

   

8. Завдання бюджетної програми 

 

№ 

з/п 
Завдання 

 
Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері місцевого 

самоврядування 

 

9. Напрямки використання бюджетних коштів 
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гривень 

№ 

з/п 
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

 Капітальний ремонт інших об’єктів 0,00 6862097,20 6862097,20 

Усього 0,00 6862097,20 6862097,20 

 

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

  гривень 

№ 

з/п 
Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

     

Усього    

 

11. Результативні показники бюджетної програми  

                                                                гривень 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації Загальний фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

Проведення капітального ремонту приміщення 

1 Затрат      

 

обсяг видатків   

Грн 

Розпорядження міського голови 

від 04 лютого 2021 року                    

№ 31/2021-р «Про внесення змін 

до бюджету 

Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на 2021 

рік» 

0,00 919123,20 919123,20 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Грн 

Рішення сесії 

Старокостянтинівської міської ради 

від 28 травня 2021 № 11/5/VIII «Про 

внесення змін до бюджету 

Старокостянтинівської міської  

територіальної громади на 2021 рік» 

0,00 5942974,00 5942974,00 

 

кількість обєктів, 

де планується 

провести 

капітальний 

ремонт приміщень 

Од. 

Рішення сесії 

Старокостянтинівської міської ради 

від 28 травня 2021 року № 11/5/VIII 

«Про внесення змін до бюджету 

Старокостянтинівської міської  

територіальної громади на 2021 рік» 

   

3 Ефективності      

 витрати на 

проведення 

капітального 

ремонту 

приміщення 

Старокостянтинів-

ської ЗОШ I-III 

ступенів № 5, вул. 

Пугачова,  3 

Грн 

Розпорядження міського голови від 

10 січня 2020 року № 2/2020-р «Про 

внесення змін до бюджету міста на 

2020 рік»; розпорядження міського 

голови від 04 лютого 2021 року № 

31/2021-р «Про внесення змін до 

бюджету Старокостянтинівської 

міської територіальної громади на                 

2021 рік»; договір від 11 грудня  

0,00 919123,20 919123,20 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  

 

2018 року № 360, додаткова 

угода від 28 грудня 2019 року № 

2, додаткова угода від                     

30 грудня 2020 року № 3 

   

  

Грн 

Рішення сесії 

Старокостянтинівської міської 

ради від 28 травня 2021 року                   

№ 11/5/VIII «Про внесення змін 

до бюджету 

Старокостянтинівської міської  

територіальної громади на 2021 

рік» 

0,00 5942974,00 5942974,00 

 

 

Міський голова 
  

 Микола МЕЛЬНИЧУК 

  (підпис)  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

ПОГОДЖЕНО 

 
  

   

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради, начальник фінансового управління виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради 

  

 Валентина КАМІНСЬКА 

   (підпис)  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

 



 

 

                                                                           

                                                                                                                    

  

 

Паспорт 

 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

 

1.  0200000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

 
   (код)                             (найменування головного розпорядника) (код 

ЄДРПОУ) 

2.  0210000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

 
   (код)                              (найменування відповідального виконавця) (КОД 

ЄДРПОУ) 

3.  0217461 7461 0456 

«Утримання та розвиток автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктури за рахунок 

коштів  місцевого бюджету» 

 

2255200000 

 (код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету) 

(код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуван-

ня місцевого 

бюджету) 

(код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету) 

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету) 

(код бюджету) 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови                                                        

12 лютого 2021 року №39/2021-р 

(у редакції розпорядження міського голови 

08 липня 2021 року № 233/2021-р)  

 

 



2 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –75000000 гривень 00 копійок, у тому числі загального 

фонду –25000000 гривень 00 копійок та спеціального фонду – 5000000 гривень. 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 

2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами); 

наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної 

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; Програма діяльності та розвитку комунального ремонтно-

будівного шляхового підприємства на 2021-2023 роки, затверджена рішенням сесії Старокостянтинівської міської ради 

від 28 грудня 2020 року № 6/2/VIII; рішення сесії Старокостянтинівської міської ради від 28 грудня 2020 року №11/2/VIIІ 

«Про бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік»; рішення сесії Старокостянтинівської 

міської ради від 28 травня 2021 року №11/5/VIІI «Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на 2021 рік». 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

 

№ 

з/п 
Ціль державної політики 

1 Утримання, підвищення благоустрою міста, покращення стану інфраструктури автомобільних доріг 

2 
Розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху на території населених 

пунктів міської територіальної громади 

 

7. Мета бюджетної програми: утримання, підвищення благоустрою міста та населених пунктів міської 

територіальної громади, покращення стану автомобільних доріг. 

 

8. Завдання бюджетної програми 
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№ 

з/п 
Завдання 

1 Проведення робіт по забезпеченню технічно-експлуатаційних характеристик автодоріг і тротуарів 

2 
Забезпечення проведення поточного та капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури, 

виготовлення проєктно-кошторисної документації та її експертиза 

 

9. Напрямки використання бюджетних коштів 

 

гривень 

№ 

з/п 
Напрями використання бюджетних коштів 

Загальний 

фонд 

Спеціальни

й фонд 
Усього 

Комунальне підприємство «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» Старокостянтинівської міської ради 

1 Проведення робіт з поточного ремонту 13617500,00 0,00 13617500,00 

2 Утримання доріг міста в належному стані 6882500,00 0,00 6882500,00 

3 Утримання мостів і шляхопроводів в належному стані 4500000,00 0,00 4500000,00 

4 
Капітальний ремонт доріг, тротуарів, під’їздних доріг, 

автомобільних стоянок та стоянок таксі 
0,00 48680000,00 48680000,00 

5 
Виготовлення проєктно-кошторисної документації, технічний 

нагляд та експертиза 
0,00 1320000,00 1320000,00 

Усього 25000000,00 50000000,00 75000000,00 

 

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

4 

 



гривень 

№ 

з/п 
Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

 

Програма діяльності та розвитку комунального 

підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» 

на 2021-2023 роки  

25000000,00 50000000,00 75000000,00 

Усього 25000000,00 50000000,00 75000000,00 

 

1. Результативні показники бюджетної програми  

 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 
Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

Комунальне підприємство «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» Старокостянтинівської міської ради 

Проведення робіт з поточного ремонту 

1 Затрат      

 
площа вулично-дорожньої 

мережі 
Тис. кв. м 

Програма діяльності 

підприємства 
3954,07  3954,07 

2 Продукту 
     

 

площа вулично-дорожньої 

мережі, на якій планується 

провести поточний ремонт 

Кв. м 
Програма діяльності 

підприємства 
36313,33  36313,33 

3 Ефективності      

 
середня вартість 1 кв. м 

поточного ремонту 
Грн 

Програма діяльності 

підприємства 
375,00 0,00 375 

4 Якості      
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 
покращення стану вулично-

дорожньої мережі 
%  0,9 0 0,9 

 Утримання доріг міста в належному стані 

1 Затрат      

 загальна площа вулично-

дорожньої мережі 
Тис. кв. м 

Програма діяльності 

підприємства 
3954,07 0,00 3954,07 

2 Продукту      

 площа вулично-дорожньої 

мережі, яку планується 

утримувати 

Тис. кв. м 
Програма діяльності 

підприємства 
3954,07 0,00 3954,07 

3 Ефективності      

 середня вартість утримання 1 кв. 

м Грн 
Програма діяльності 

підприємства 
1,74 0,00 1,74 

4 Продукту      

  покращення стану вулично-

дорожньої мережі 
%  100 0 100 

Утримання мостів і шляхопроводів в належному стані 

1 Затрат          

 кількість мостів і 

шляхопроводів 
Од. 

Програма діяльності 

підприємства 
32 0 32 

2 Продукту      

 кількість мостів і 

шляхопроводів, які планується 

утримувати 

Од. 
Програма діяльності 

підприємства 
32 0 32 



6 

 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Ефективності       

 середня вартість на утримання 

одного моста (шляхопровода) 
Грн 

Програма діяльності 

підприємства 
140625 0,00 140625 

4 Якості      

 покращення стану мостів 

(шляхопроводів) 
%  100 0 100 

 Капітальний ремонт доріг, тротуарів, під’їздних доріг 

1 Затрат        

 площа вулично-дорожньої 

мережі 
Тис. кв. м 

Програма діяльності 

підприємства 
0,00 3954,065 3954,065 

2 Показник продукту       

 площа вуличо-дорожньої 

мережі, на якій планується 

провести капітальний ремонт 

Тис. кв. м Програма діяльності 

підприємства 

0 91,849 91,849 

3 Ефективності      

 середня вартість 1 кв. м 

капітального ремонту вулично-

дорожньої мережі 

Грн 

Програма діяльності 

підприємства 0,00 530,00 530,00 

4 Якості        

 поліпшення стану вулично-

дорожньої мережі 
%  0 2,3 2,3 

 Виготовлення проєктно-кошторисної документації та її експертизи 

1 Продукту           

 кількість проєктно- Шт. Програма діяльності 0 70 70 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 кошторисної документації, яку 

потрібно виготовити 
 підприємства    

2 Ефективності      

 середня вартість виготовлення 

однієї проєктно-кошторисної 

документації 

Грн 
Програма діяльності 

підприємства 
0,00 18857,14 18857,14 

3 Якості      

  ефективність проведення 

капітального ремонту 
%  0 100 100 

 

 

Міський голова        Микола МЕЛЬНИЧУК 

        (підпис)          (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

ПОГОДЖЕНО 

 
  

   

Заступник міського голови з питань діяльності  

виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради, начальник фінансового управління 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради 

  

      Валентина КАМІНСЬКА 

          (підпис)      (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови                         

12 лютого 2021 року № 39/2021-р                             

(у редакції розпорядження міського голови             

08 липня 2021 року № 233/2021-р) 

 

 

 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 52575  гривень 00 копійок у тому числі загального  фонду 

- 52575 гривень 00 копійок та спеціального фонду – 0 гривень 00 копійок. 

    1. 0200000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

 

 

 

         (код)                                                                (найменування головного розпорядника) (код ЄДРПОУ) 

    2. 0210000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

          (код)                                                                (найменування відповідального виконавця) (код ЄДРПОУ) 

    3. 0217680 7680 0490 

«Членські внески до асоціацій органів місцевого 

самоврядування» 

 

225552000000 
 (код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету) 

(код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого  

(код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету) 

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету) 

(код 

бюджету) 
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5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік» (зі змінами); 

наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження                

програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами); рішення сесії 

Старокостянтинівської міської ради від 28 грудня 2020 року № 5/2/VIII «Про затвердження Програми щодо забезпечення 

заходів Старокостянтинівської міської ради та її виконавчих органів на 2021-2025 роки»; рішення сесії 

Старокостянтинівської міської ради від 28 грудня 2020 року № 11/2/VIІI «Про бюджет Старокостянтинівської 

територіальної громади на 2021 рік»; рішення сесії Старокостянтинівської міської ради від 28 травня 2021 року                      

№ 11/5/VIІI «Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської  територіальної громади на 2021 рік». 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

 

№ 

з/п 
Ціль державної політики 

 Сплата членських внесків Асоціації міст України 

 

7. Мета бюджетної програми: сплата членських внесків Асоціації міст України. 

 

8. Завдання бюджетної програми 

 

№ 

з/п 
Завдання  

 
Програма щодо забезпечення заходів Старокостянтинівської міської ради та її виконавчих органів на              2021-

2025 роки 

 Сплата членських внесків Асоціації міст України 
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9. Напрямки використання бюджетних коштів 

   гривень 

№ 

з/п 
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

 

Програма щодо забезпечення заходів 

Старокостянтинівської міської ради та її виконавчих 

органів на 2021-2025 роки 

   

 Сплата членських внесків Асоціації міст України 52575,00 0,00 52575,00 

Усього 52575,00 0,00 52575,00 

 

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

 

гривень 

№ 

з/п 
Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

 Програма щодо забезпечення заходів Старокостянтинівської міської ради та її виконавчих органів на 2021-2025 

роки   

 Сплата членських внесків Асоціації міст України 52575,00 0,00 52575,00 

Усього 52575,00 0,00 52575,00 

 

11. Результативні показники бюджетної програми  

                                                                                                                                                                                            гривень 

№ 

з/п 
Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 6 

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 

Програма щодо забезпечення заходів Старокостянтинівської міської ради та її виконавчих органів на 2021-2025 роки 

1 Затрат         

 

загальний обсяг видатків на 

виконання програми (сплата 

членських внесків Асоціації міст 

України) 

 

Грн 

Рішення сесії 

Старокостянтинівської 

міської ради від 28 

грудня 2020 року № 

11/239/VIІI «Про бюджет 

Старокостянтинівської 

міської територіальної 

громади на 2021 рік», 

рішення сесії  

Старокостянтинівської 

міської ради від                             

28 травня 2021 року              

№ 11/5/VIІI «Про 

внесення змін до 

бюджету 

Старокостянтинівської 

міської територіальної 

громади  на 2021 рік» 

52575,00 52575,00 

2 Продукту     

 
кількість населення громади 

Осіб  
Лист Асоціації міст 

України  
52575 52575 

3 Ефективності     

 кількість розглянутих листів,  Шт. Розрахунок 1 1 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 6 7 

 звернень на одного працівника     

4 Якості      

 Сплата членських внесків 

Старокостянтинівської міської 

ради Асоціації міст України на 

2021 рік 

    

 

 

Міський голова    Микола МЕЛЬНИЧУК 

  (підпис)             (Власне ім’я  ПРІЗВИЩЕ) 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

 

  

   

Заступник міського голови з питань діяльності 

Виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради, начальник фінансового управління 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради 

  

 Валентина  КАМІНСЬКА 

   (підпис)  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

 



 

                           

                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Паспорт 

 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

 

1.  0200000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

          (код)                                                                (найменування головного розпорядника) (код ЄДРПОУ) 

2.  0210000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

          (код)                                                                (найменування відповідального виконавця) (код ЄДРПОУ) 

3.  

 

 

0218110 

 

 

8110 

 

 

0320 

«Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайної ситуації та наслідків стихійного 

лиха» 

 

 

2255200000 

 (код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету) 

(код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуван-

ня місцевого 

бюджету) 

(код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету) 

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету) 

(код бюджету) 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 240000 гривень 00 копійок, у тому числі загального     

фонду - 240000 гривень 00 копійок, та спеціального фонду – 0 гривень 00 копійок. 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови  

12 лютого 2021 року № 39/2021-р 

(у редакції розпорядження міського 

голови 08 липня 2021 року № 233/2021-р)                                                                                                                               
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5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження 

типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами); наказ Міністерства фінансів України 

від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 

бюджетів»; рішення сесії Старокостянтинівської міської ради від 28 грудня 2020 року № 11/2/VIII «Про бюджет 

Старокостянтинтинівської міської громади на 2021 рік»; Програма захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території 

Старокостянтинівської міської територіальної громади  на 2021-2025 роки, затверджена рішенням сесії 

Старокостянтинівської міської ради від 26 лютого 2021 року № 97/3/VIІI; рішення сесії Старокостянтинівської міської 

ради від 28 травня 2021 року № 11/5/VIІI «Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської  територіальної 

громади на 2021 рік». 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

 

№ 

з/п 
Ціль державної політики 

1 
Захист населення і територій м. Старокостянтинів від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру 

2 
Забезпечення пожежної безпеки житлового сектору та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури 

підрозділу пожежної охорони та невоїнізованих пожежних формувань у м. Старокостянтинів  

 

7. Мета бюджетної програми: захист населення і територій м. Старокостянтинів від надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру, ліквідації їх наслідків, поповнення місцевого матеріального резерву; організація 

заходів із створення місцевої автоматизованої системи оповіщення 

 

8. Завдання бюджетної програми 



 

3 

 

№ 

з/п 
Завдання 

 

Оновлення навчальної, матеріально-технічної бази Навчально-консультаційного пункту цивільного захисту 

та безпеки життєдіяльності м. Старокостянтинів; підготовка та представлення міської команди на обласних 

змаганнях юних рятувальників «Школа безпеки»; здійснення інформаційно-роз’яснювальної роботи з 

організації навчання населення правилам безпеки життєдіяльності із використанням засобів масової 

інформації; утримання захисних споруд цивільного захисту міста комунальної форми власності в належному 

стані 

 

9. Напрямки використання бюджетних коштів 

гривень 

№ 

з/п 
Напрями використання бюджетних коштів 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

 
Оновлення матеріально-технічної бази, поповнення резервного 

фонду для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 
240000,00 0,00 240000,00 

Усього 240000,00 0,00 240000,00 

 

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

гривень 

№ 

з/п 
Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

 

Програма захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру, забезпечення пожежної та техногенної 

безпеки на території Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки 

240000,00  240000,00 
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Продовження додатка 
 

1 2 3 4 5 

Усього 240000,00 0,00 240000,00 

 

11. Результативні показники бюджетної програми  

 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 

1 Затрат      

 кількість діючих програм 

щодо  захисту населення і 

територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного і 

природного характеру 

Програма Програма захисту 

населення і територій від 

надзвичайних ситуацій 

техногенного та 

природного характеру, 

забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки на 

території 

Старокостянтинівської 

міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки 

1  1 

 загальна вартість на 

придбання та оновлення 

матеріально-технічної бази 

Грн Програма захисту 

населення і територій від 

надзвичайних ситуацій 

техногенного та 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

   

 

 

природного характеру, 

забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки на 

території 

Старокостянтинівської 

міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки 

   

 

 

Міський голова    Микола МЕЛЬНИЧУК 

  (підпис)            (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

ПОГОДЖЕНО 

 
  

   

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради, начальник фінансового управління 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради  

 

 Валентина КАМІНСЬКА 

   (підпис)  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 



 

  

Паспорт 

 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

 

1. 1

. 
0200000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

          (код)                                                                (найменування головного розпорядника) (код ЄДРПОУ) 

2. 2

. 
0210000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

          (код)                                                                (найменування відповідального виконавця) (КОД ЄДРПОУ) 

3. 3

. 
0218120 8120 0320 «Заходи з організації рятування на водах» 

2255200000 

 (код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету) 

(код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуван-

ня місцевого 

бюджету) 

(код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету) 

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету) 

(код бюджету) 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2335052 гривні 00 копійок, у тому числі загального 

фонду – 2285052 гривні 00 копійок та спеціального фонду – 0 гривень 00 копійок. 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови  

12 лютого 2021 року № 39/2021-р 

(у редакції розпорядження міського 

голови 08 липня 2021 року №233/2021-р)                                                                                                     
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5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України; Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закон України «Про Державний бюджет на 2019 рік»; Закон України «Про аварійно-

рятувальні служби»; постанова Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 1998 року № 1599 «Про основні засади 

створення в Україні підсистеми рятування і ліквідації небезпечних забруднень на воді єдиної державної системи, 

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру»; постанова Кабінету Міністрів 

України від 06 березня 2002 року № 264 «Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку на водних 

об’єктах», розпорядження Президента України від 14 липня 2001 року № 190/2001-рп «Про невідкладні заходи щодо 

запобігання загибелі людей на водних об’єктах», рішення сесії Старокостянтинівської міської ради від 21 грудня 2018 

року № 3 «Про бюджет міста на 2019 рік»; Програма організації рятування людей на водних об’єктах м. Старокостянтинів 

на 2021-2023 роки, затверджена рішенням сесії міської ради від 28 грудня 2020 року № 6/2/VIII; рішення сесії міської ради 

від 28 грудня 2020 року № 11/2/VIII «Про бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021рік». 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

 

№ з/п Ціль державної політики 

 

Забезпечення реалізації, у межах законодавства, Державної політики сфері цивільного захисту: розв’язання 

проблем захисту населення від надзвичайних ситуацій на водних об’єктах; попередження нещасних 

випадків; пошук та рятування людей, які терплять лихо на воді; створення умов безпечного користування 

водними об’єктами в інтересах окремої людини та жителів Старокостянтинівської міської територіальної 

громади 

 

 

7. Мета бюджетної програми: комплексне розв’язання проблем захисту населення від надзвичайних ситуацій на 

водних об’єктах; попередження нещасних випадків; пошук та рятування потерпілих на воді. 

 

8. Завдання бюджетної програми  
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№ з/п Завдання 

 Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об’єктах 

 

9. Напрямки використання бюджетних коштів 

гривень 

№ 

з/п 
Напрями використання бюджетних коштів 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

 Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних 

об’єктах 
2335052,00 0,00 

2335052,0

0 

Усього 
2335052,00 0,00 

2335052,0

0 

 

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

 

гривень 

№ 

з/п 
Назва регіональної цільової програми та підпрограми 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

 Організації рятування людей на водних об’єктах м. 

Старокостянтинів на 2021-2023 роки 
2335052,00 0,00 2335052,00 

Усього 2335052,00 0,00 2335052,00 

 

11. Результативні показники бюджетної програми  

 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальн

ий фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об’єктах 

1 Затрат      

 кількість пляжів та зон 

відпочинку 

Од. 

Програма організації 

рятування людей на 

водних об’єктах м. 

Старокостянтинів на 

2021-2023 роки 

1 0 1 

 кількість рятувальних 

підрозділів 

Од. 

Програма організації 

рятування людей на 

водних об’єктах  м. 

Старокостянтинів на 

2021-2023 роки  

1 0 1 

 кількість рятувальників Од. Штатний розпис 15,5 0 15,5 

2 Ефективності      

 середня вартість  утримання 

одного підрозділу Грн 

Лімітна довідка про 

бюджетні асигнування 

на 2021  

2335052,00 0,00 
2335052,0

0 

 середня вартість утримання 

одного рятувальника Грн 

Лімітна довідка про 

бюджетні асигнування 

на 2021 рік  

150648,52 0,00 150648,52 

3 Якості      

 зниження рівня смертності на 

водах ввірених територіях 
% Журнал обліку 100 0 100 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 динаміка кількості врятованих 

у співвідношенні до загиблих 

порівняно з попереднім роком 

% Журнал обліку 100 0 100 

 забезпечення пляжів та зон 

відпочинку рятувальними 

підрозділами 

% 
Рішення 4 сесії міської 

ради  
100 0 100 

 

 

 

 

Міський голова  

 

ПОГОДЖЕНО 

 

____________ 

(підпис) 

 

      Микола МЕЛЬНИЧУК 

        (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

  

    Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Старокостянтинівської  

міської ради, начальник фінансового управління 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради  

 

____________ 

(підпис) 

 

    Валентина КАМІНСЬКА 

                         (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови                         

12 лютого 2021 року № 39/2021-р                             

(у редакції розпорядження міського голови             

08 липня 2021 року № 233/2021-р) 

 

 

 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

 

   1. 0200000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

 

 

 

         (код)                                                                (найменування головного розпорядника) (код 

ЄДРПОУ) 

   2. 0210000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

 
         (код)                                                                (найменування відповідального виконавця) (код 

ЄДРПОУ) 

 

   3. 
0218311 8311 0511 

«Охорона та раціональне використання 

природних ресурсів» 2255200000 

 (код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету) 

(код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуван-

ня місцевого 

бюджету) 

(код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету) 

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету) 

(код 

бюджету) 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 298655 гривень 52 копійки у тому числі загального фонду 

– 0 гривень 00 копійок  та спеціального фонду – 298655 гривень 52 копійки. 
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5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами); Закон України «Про охорону навколишнього 

середовища» (зі змінами та доповненнями), наказ Міністерства фінансів України від 01 жовтня 2010 року  № 1147            

«Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у галузі «Державне управління»»; наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про 

затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами); наказ Міністерства 

фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів»; рішення сесії Старокостянтинівської міської ради від 24 травня 2019 року                  № 

39/34/VII «Про затвердження Програми охорони навколишнього середовища міста Старокостянтинів на                      2019-

2023 роки»; рішення сесії Старокостянтинівської міської ради від 28 грудня 2020 року № 6/2/VIII «Про затвердження 

Програми діяльності та розвитку комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки»; рішення сесії Старокостянтинівської міської ради від                     

28 грудня 2020 року № 11/2/VIII «Про бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік»; 

рішення сесії Старокостянтинівської міської ради від 28 травня 2021 року № 11/5/VIІI «Про внесення змін до бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади  на 2021 рік». 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

 

№ 

з/п 
Ціль державної політики 

 Підвищення рівня благоустрою міста, покращення екологічної ситуації в місті 

 

7. Мета бюджетної програми: підвищення рівня благоустрою міста, покращення екологічної ситуації в місті. 

 

8. Завдання бюджетної програми 
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Продовження додатка 

 

№ 

з/п 
Завдання 

1 Утримання зеленої зони міста в належному стані 

2 Покращення екологічної ситуації в місті 

 

9. Напрямки використання бюджетних коштів 

гривень 

№ 

з/п 
Напрями використання бюджетних коштів 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

 Утримання зеленої зони міста в належному стані 0,00 298655,52 298655,52 

Усього 0,00 298655,52 298655,52 

 

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

гривень 

№ 

з/п 
Назва регіональної цільової програми та підпрограми 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

 
Програма діяльності та розвитку комунального ремонтно-будівного 

шляхового підприємства на 2021-2023 роки 
0,00 298655,52 298655,52 

Усього 0,00 298655,52 298655,52 

 

11. Результативні показники бюджетної програми  

 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Утримання зеленої зони міста в належному стані 

1 Затрат      

  загальна площа зеленої зони 
Кв. м 

Програма діяльності 

підприємства 
0 63718 63718 

2 Продукту       

  площа зеленої зони, яку 

планується впорядкувати 
Кв. м 

Програма діяльності 

підприємства 
0 8533 8533 

3 Ефективності           

  середня вартість впорядкування 1 

кв. м зеленої зони 
Грн 

Програма діяльності 

підприємства 
0,00 35,00 35,00 

4 Якості       

  Покращення стану зеленої зони  %   0 14 14 

 

Міський голова 
  

 Микола МЕЛЬНИЧУК 

  (підпис)             (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

  

   

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради, начальник фінансового управління 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради 

  

 Валентина КАМІНСЬКА 

   (підпис)  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови  

12 лютого 2021 року № 39/2021-р 

(у редакції розпорядження міського голови 

08 липня 2021 року №233/2021-р)                        

 

 

Паспорт 

 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

 

1.  0200000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

 
         (код)                                             (найменування головного розпорядника) (код 

ЄДРПОУ) 

2.  0210000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

 
       (код)                                                  (найменування відповідального виконавця) (КОД 

ЄДРПОУ) 

3.  0218312 8312 0512 «Утилізація відходів» 2255200000 

 (код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету) 

(код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуван-

ня місцевого 

бюджету) 

(код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету) 

(найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету) 

(код бюджету) 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 197530 гривень 00 копійок, у тому числі загального       

фонду – 0 гривень 00 копійок та спеціального фонду – 197530 гривень 00 копійок. 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про житлово –комунальні послуги»; Закон України   
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«Про благоустрій населених пунктів»; Закон України «Про відходи»; Закон України «Про державне регулювання у сфері 

комунальних послуг»; Програма діяльності та розвитку КП Старокостянтинівський ККП на 2021-2023 роки, затверджена 

рішенням сесії Старокостянтинівської міської ради від 28 грудня 2020 року № 6/2/VIII; рішення сесії 

Старокостянтинівської міської ради від 28 грудня 2020 року № 11/2/VIII «Про бюджет Старокостянтинтинівської міської 

громади на 2021 рік». 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

 

№ 

з/п 
Ціль державної політики 

 
Підвищення ефективності та надійності функціонування комунальних підприємств для життєзабезпечення 

населення, покращення якості житлово-комунальних послуг 

 

7. Мета бюджетної програми: підвищення ефективності та надійності функціонування комунальних підприємств 

для життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг. 

 

8. Завдання бюджетної програми 

 

№ 

з/п 
Завдання 

 Забезпечення санітарної очистки території міста 

 

9. Напрямки використання бюджетних коштів 

гривень 

№ 

з/п 
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

 Утилізація відходів 0,00 197530,00 197530,00 

Усього 0,00 197530,00 197530,00 

 

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

гривень 

№ 

з/п 
Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

 
Програма діяльності та розвитку підприємств 

комунальної власності міста на 2021-2023 роки  
0,00 197530,00 197530,00 

Усього 0,00 197530,00 197530,00 

 

11. Результативні показники бюджетної програми  

 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Затрат      

  
кількість стихійних 

сміттєзвалищ, які утворилися 

Шт. Програма 

підприємства 

0 
90 90 

2 Продукту      

 

кількість стихійних 

сміттєзвалищ, які необхідно 

прибрати 

Шт. 
Програма 

підприємства 
0 90 90 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Ефективності      

  
середні витрати на прибирання 

одного стихійного сміттєзвалища 
Грн 

Програма 

підприємства 
0,00 2195,00 2195,00 

4 Якості      

  
утримання в належному 

санітарному стані вулиць міста 
% 

Програма 

підприємства 
0 100 100 

 

 

Міський голова    Микола МЕЛЬНИЧУК 

  (підпис)             (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

  

   

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Старокостянтинівської  

міської ради, начальник фінансового 

управління виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради 

 

 Валентина КАМІНСЬКА 

   (підпис)  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

       

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови                         

12 лютого 2021 року № 39/2021-р                             

(у редакції розпорядження міського голови             

08 липня 2021 року № 233/2021-р) 

 

 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

 

       1. 0200000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

          (код)                                                                (найменування головного розпорядника) (код ЄДРПОУ) 

 

       2. 
0210000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

          (код)                                                                (найменування відповідального виконавця) (код ЄДРПОУ) 

 

 

       3. 0218410 8410 0830 

«Фінансова підтримка засобів масової 

інформації» 2255200000 

 (код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету) 

(код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуван-

ня місцевого 

бюджету) 

(код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету) 

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету) 

(код бюджету) 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 756400 гривень 00 копійок  у тому числі загального фонду 

– 756400 гривень 00 копійок та спеціального фонду – 0,00 гривень. 
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5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами); Закон України «Про телебачення і радіомовлення», 

Закон України «Про Національну Раду України з питань телебачення і радіомовлення»; наказ Міністерства фінансів 

України від 01 жовтня 2010 року № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних 

показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»»; наказ Міністерства фінансів України 

від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» 

(із змінами); наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; Програма діяльності та розвитку 

Старокостянтинівського міського радіомовлення на 2021-2023 роки, затверджена рішенням сесії Старокостянтинівської 

міської ради від 28 грудня 2020 року № 6/2/VIII; рішення сесії Старокостянтинівської міської ради від 28 грудня 2020 

року № 11/2/VIIІ «Про бюджет Старкостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік»; рішення сесії 

Старокостянтинівської міської ради від 28 травня 2021 року № 11/5/VIІI «Про внесення змін до бюджету 

Старокостянтинівської міської  територіальної громади на 2021 рік». 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

 

№ з/п Ціль державної політики 

 Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення 

 

7. Мета бюджетної програми: забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через 

сприяння діяльності радіомовлення та реалізація заходів у галузі «Засоби масової інформації». 

 

8. Завдання бюджетної програми 

 

№ з/п Завдання 

 
Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформаціі про діяльність місцевих 

органів влади засобами радіомовлення 
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9. Напрямки використання бюджетних коштів 

                      

гривень 

№ 

з/п 
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

 Фінансова підтримка засобів масової інформації 756400,00 0,00 756400,00 

Усього 756400,00 0,00 756400,00 

 

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

 

гривень 

№ 

з/п 

Назва регіональної цільової програми та 

підпрограми 
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

 Програма діяльності та розвитку 

Старокостянтинівського міського 

радіомовлення на 2021-2023 роки 

756400,00 0,00 756400,00 

Усього 756400,00 0,00 756400,00 

 

11. Результативні показники бюджетної програми  

  

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Затрат Грн  756400,00 0,00 756400,00 

 кількість радіостанцій 

Шт. 

Виписка з єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб від  

1 0 1 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  
 

15 грудня 2000 року серія 

ФФБ № 599799 
   

2 Продукту      

  обсяг радіомовлення на рік           

Год. 

Ліцензія на мовлення НРУ з 

питань телебачення та 

радіомовлення від 27 червня 

2002 року серія НР № 1561-м 

158 0 158 

3 Ефективності      

 видатки на одну годину 

радіомовлення 
Грн Дані установи 4200,00 0,00 4200,00 

4 Якості      

 динаміка обсягу 

радіомовлення 
%  0 0 40 

 

Міський голова    Микола МЕЛЬНИЧУК 

  (підпис)             (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

ПОГОДЖЕНО 

 
  

   

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради, начальник фінансового управління 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради 

  

 Валентина КАМІНСЬКА 

   (підпис)  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

08 липня 2021 року № 223/2021-р 

 

 

 

 

Паспорт 
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

 

 

1. 0200000                         Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 
 

 

 

 

         (код)                                                                (найменування головного розпорядника) (код 

ЄДРПОУ) 

2. 0210000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 
          (код)                                                                (найменування відповідального виконавця) (код ЄДРПОУ) 

3. 

 

 

0213133 

 

3133 

 

1040 

«Інші заходи та заклади молодіжної 

політики» 

 

2255200000 
(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) 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 60000 гривень 00 копійок, у тому числі загального      

фонду – 60000 гривень 00 копійок та спеціального фонду – 0 гривень 00 копійок. 
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5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік», наказ 

Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового 

методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ Міністерства молоді та спорту України від 23 

листопада 2016 року № 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників 

їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту» (зі змінами); рішення сесії 

Старокостянтинівської міської ради від 15 березня 2019 року № 38/33/VІІ «Про затвердження міської цільової програми 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 роки»; рішення сесії Старокостянтинівської міської 

ради від 28 грудня 2020 року № 11/2/VIІI «Про бюджет Старокостянтинівської територіальної громади на 2021 рік»; 

рішення сесії  Старокостянтинівської міської ради від 26 лютого 2021 року          № 92/3/VIII «Про затвердження цільової 

соціальної програми молодь Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки»; рішення сесії 

Старокостянтинівської міської ради від 28 травня  2021 року № 11/5/VIІI «Про внесення змін до бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік». 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

 

№ з/п Ціль державної політики 

1 
Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадянської 

позиції та національно-патріотичної свідомості 

2 
Консолідація українського суспільства шляхом упровадження та реалізації єдиної політики в сфері 

національно-патріотичного виховання 

 

7. Мета бюджетної програми: Метою Програми «Молодь Старокостянтинівської міської територіальної громади» 

на 2021-2025 роки є створення сприятливих умов для саморозвитку і творчої самореалізації молоді, формування патріота 

і громадянина. Метою Програми «Міська цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2019-2022 роки» є створення та розвиток в місті Старокостянтинові системи національно-патріотичного 

виховання, насамперед дітей та молоді, на основі формування й утвердження принципів любові і 
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гордості за власну державу, її історію, мову, культуру, науку, спорт, національних і загальнолюдських цінностей, 

усвідомлення громадянського обов’язку та зміцнення якостей патріота України як світоглядного чинника, спрямованого 

на розвиток успішної країни. 

 

8. Завдання бюджетної програми 

 

№ 

з/п 
Завдання 

1 
Цільова соціальна програма «Молодь Старокостянтинівської міської територіальної громади» на 2021 - 2025 

роки 

 
Розвиток неформальної освіти молоді та створення додаткових умов для розвитку і самореалізації      

особистості 

 
Cтворення сприятливих умов та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення зайнятості та      

самозайнятості молоді 

 Здійснення заходів, спрямованих на популяризацію серед молоді здорового способу життя 

 
Здійснення заходів, спрямованих на утвердження патріотизму, громадянської свідомості й активної 

громадянської позиції молоді 

2 
«Міська цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на                         2019-

2022 роки» 

 
Активізація діяльності органів місцевого самоврядування та громадських організацій у сфері національно-

патріотичного виховання 

2 Допризовна військово-професійна підготовка молоді 

3 Формування духовно-моральних ціннісних орієнтирів молоді 

4 Співпраця з інститутами громадянського суспільства в галузі національно-патріотичного виховання 

5 Інформаційне забезпечення сфери національно-патріотичного виховання 

 

9. Напрямки використання бюджетних коштів 
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гривень 

№ 

з/п 
Напрями використання бюджетних коштів 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 

1 

Створення сприятливих умов для соціального становлення та 

розвитку молоді: організація та проведення лекторіїв, круглих столів, 

конференцій, тренінгів, навчань, акцій, семінарів, співпраця з 

молодіжними об’єднаннями, підтримка та проведення заходів та 

змагань з елементами фізичної культури і спорту, забезпечення 

участі молоді у Всеукраїнських, обласних молодіжних патріотичних 

акціях, проєктах, організація та проведення заходів військово-

патріотичного спрямування, заходів до визначних і пам’ятних дат, 

залучення молоді до соціально значущої діяльності 

47000,00 0,00 47000,00 

2 

Активізація діяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та громадських організацій у сфері національно-

патріотичного виховання (семінари, круглі столи, заходи 

національно-патріотичного спрямування); національно-патріотичне 

виховання; допризовна військово-професійна підготовка молоді 

(проведення акцій, ігор, конкурсів, змагань, екскурсій, державної 

влади, молодіжних наметових таборів, походів, фестивалів); 

формування духовно-моральних ціннісних орієнтирів молоді 

(проведення заходів, спрямованих на популяризацію національної 

духовно-культурної спадщини, підвищення рівня знань про видатних 

особистостей українського державотворення); співпраця з 

громадськими об’єднаннями в напрямі національно-патріотичного 

виховання; інформаційне забезпечення сфери національно-

патріотичного виховання 

13000,00 0,00 3000,00 

 Усього 60000,00 0,00 60000,00 
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10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми 

 

гривень 

№ 

з/п 
Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 
Цільова соціальна програма «Молодь Старокостянтинівської 

міської територіальної громади» на 2021-2025 роки 
47000,00 0,00 47000,00 

2 «Міська цільова соціальна програма національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 роки» 
13000,00 0,00 13000,00 

Усього 60000,00 0,00 60000,00 

 

11. Результативні показники бюджетної програми  

 

гривень 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

Інші заходи та заклади молодіжної політики 

Цільова соціальна програма «Молодь Старокостянтинівської міської територіальної громади» на 2021 - 2025 роки 

1 Затрат      

 кількість заходів  Од. План заходів на 2021 рік 7 0 7 

2 Продукту        

 кількість учасників  Осіб План заходів на 2021 рік 2740 0 2740 

3 Ефективності        

 середні витрати на один захід Грн Розрахунок 6714,29 0,00 6714,29 

4 Якості        

 збільшення кількості молоді,  % Цільова соціальна програма 66 0 66 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

охопленої заходами з 

минулим роком, % 

(2740/4170) 

 

 

 

 

 

 

«Молодь 

Старокостянтинівської 

міської територіальної 

громади» на 2021 - 2025 роки; 

рішення 

Старокостянтинівської 

міської ради від 26 лютого 

2021 року № 92/3/VIII 

 

  

«Міська цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 роки» 

1 Затрат      

  кількість заходів  Од. План заходів на 2021 рік 6  6 

2 Продукту      

  кількість учасників  Осіб План заходів на 2021 рік 520  520 

3 
Ефективності середні витрати 

на один захід 
Грн Розрахунок 2166,67  2166,67 

4 Якості      

 

формування у молоді основ 

гуманістичного світогляду, 

пріоритетності високих 

моральних, культурних, 

загальнолюдських цінностей, 

утвердження почуття 

патріотизму та національної 

свідомості, співпраці з  

% «Міська цільова соціальна 

програма національно-

патріотичного виховання 

дітей та молоді на 2019-2022 

роки», рішення  сесії 

Старокостянтинівської 

міської ради від 15 березня 

2019 року № 38 

100   100 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 
інститутами громадянського 

суспільства та волонтерами 

     

 

 

 

 
 

Міський голова    Микола МЕЛЬНИЧУК 

  (підпис)             (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

ПОГОДЖЕНО 

 
  

   

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради, начальник фінансового управління 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради 

 

            Валентина КАМІНСЬКА 

   (підпис)  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

       



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

08 липня 2021 року № 233/2021-р 

 

 

 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

 

   

     1. 0200000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

          (код)                                                                (найменування головного розпорядника) (код ЄДРПОУ) 

   

 

     2. 0210000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

          (код)                                                                (найменування відповідального виконавця) (код ЄДРПОУ) 

 

 

     3. 

 

0215041 

 

5041 

 

0810 

«Утримання та фінансова підтримка 

спортивних споруд» 

 

2255200000 
(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) 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1000000 гривень 00 копійок,  у тому числі загального фонду 

– 600000 гривень 00 копійок  та спеціального фонду – 400000 гривень 00 копійок. 
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5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік»; наказ Міністерства 

фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання  запровадження програмно-цільового методу складання 

та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ Міністерства молоді та спорту України від                  23 листопада 

2016 року № 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання 

для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту» (зі змінами); рішення сесії Старокостянтинівської міської ради 

від 17 лютого 2017 року № 24 «Про затвердження Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в м. 

Старокостянтинів на 2017-2021 роки»; рішення сесії Старокостянтинівської міської ради від 15 березня 2019 року № 

37/33/VIІ «Про затвердження міської програми «Спортивно-ігровий майданчик» на 2019-2022 роки»; рішення сесії 

Старокостянтинівської міської ради від 28 грудня 2020 року № 11/2/VIІI «Про бюджет Старокостянтинівської 

територіальної громади на 2021 рік»; рішення сесії міської ради від 28 травня 2021 року                        № 11/5/VIII «Про 

внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік». 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

 

№ 

з/п 
Ціль державної політики 

 Забезпечення умов для підтримки напрямів фізичної культури і спорту 

 

7. Мета бюджетної програми: створення умов для всебічного розвитку фізичної культури і спорту, забезпечення 

доступу усіх мешканців до якісних послуг у сфері фізичної культури і спорту. 

 

8. Завдання бюджетної програми  

 

№ 

з/п 
Завдання 

1 2 
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Продовження додатка 

 

1 2 

 Міська програма «Спортивно-ігровий майданчик» на 2019-2022 роки 

 

Створення належних умов для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи за місцем 

проживання та у місцях масового відпочинку для різних вікових груп населення; забезпечення будівництва, 

реконструкції, капітальних та поточних ремонтів, належного утримання спортивних майданчиків за місцем 

проживання, в місцях масового відпочинку населення, придбання нового інвентарю для встановлення його на 

майданчиках. 

 

9. Напрямки використання бюджетних коштів 

гривень 

№ 

з/п 
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

 

Облаштування відкритих спортивних споруд (ігрових 

майданчиків, тощо) за місцем проживання та в місцях 

масового відпочинку населення 

400000,00 600000,00 1000000,00 

 

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

гривень 

№ 

з/п 
Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

 
Міська програма «Спортивно-ігровий майданчик» на        

2019-2022 роки 
400000,00 600000,00 1000000,00 

Усього 400000,00 600000,00 1000000,00 

 

11. Результативні показники бюджетної програми  
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№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 
Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

Міська програма «Спортивно-ігровий майданчик» на 2019-2022 роки 

1 Затрат           

  

обсяг видатків на 

придбання ігрового 

обладнання 
Грн 

Рішення сесії міської ради від                    

28 травня 2021 року № 11/5/VIII 

«Про внесення змін до бюджету 

Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на            

2021 рік» 

0,00 560000,00 560000,00 

 

обсяг придбання 

тренажерного 

обладнання 

(комплекс) 
Грн 

Рішення сесії міської ради від           

28 травня 2021 року № 11/5/VIII 

«Про внесення змін до бюджету 

Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на             

2021 рік» 

0,00 40000,00 40000,00 

 

обсяг видатків на 

встановлення та 

монтаж ігрового 

обладнання 
Грн 

Рішення сесії міської ради від             

28 травня 2021 року № 11/5/VIII 

«Про внесення змін до бюджету 

Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на             

2021 рік» 

400000,00 0,00 400000,00 

2 Продукту      
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

кількість ігрового 

обладнання 

Шт. 

Міська програма «Спортивно-

ігровий майданчик» на 2019-

2022 роки, затверджене 

рішенням міської ради від             

15 березня 2019 року                       

№ 37/33/VII 

0 37 37 

 

кількість тренажерного 

обладнання (комплексу) 

Шт. 

Міська програма «Спортивно-

ігровий майданчик» на 2019-

2022 роки, затверджене 

рішенням міської ради від                

15 березня 2019 року                         

№ 37/33/VII 

0 1 1 

 

кількість встановленого 

ігрового обладнання та 

тренажерного 

обладнання (комплексу) 
Шт. 

Міська програма «Спортивно-

ігровий майданчик» на 2019-

2022 роки, затверджене 

рішенням міської ради від              

15 березня 2019 року                   № 

37/33/VII 

38 0 38 

3 Ефективності        

  

середні витрати на 

придбання ігрового 

обладнання 

Грн Розрахунок 0,00 15135,14 15135,14 

 

середні витрати на 

придбання тренажерного 

обладнання (комплексу) 

Грн Розрахунок 0,00 40000,00 40000,00 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

середні витрати на 

встановлення ігрового 

обладнання та 

тренажерного обладнання 

(комплексу) 

Грн Розрахунок 10526,32 0,00 10526,32 

4 Якості      

 

забезпечення якісного 

фізкультурно-

спортивного дозвілля 

різних верств  населення 

     

 

 

Міський голова    Микола МЕЛЬНИЧУК 

  (підпис)                (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

 

  

   

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради, начальник фінансового управління 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради 

 

           Валентина  КАМІНСЬКА 

   (підпис)      (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

08 липня 2021 року № 233/2021-р 

 

 

 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

 

   

   1. 0200000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

          (код)                                                                (найменування головного розпорядника) (код ЄДРПОУ) 

   

 

   2. 0210000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

          (код)                                                                (найменування відповідального виконавця) (код ЄДРПОУ) 

 

 

 

   3. 

 

0215045 

 

5045 

 

0810 

«Будівництво мультифункціональних 

майданчиків для занять ігровими  

видами спорту»  

 

2255200000 
(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) 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 207000 гривень 00 копійок у тому числі загального фонду- 

0 гривень 00 копійок  та спеціального фонду – 207000 гривень 00 копійок. 
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5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік»; наказ 

Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання  запровадження програмно-цільового 

методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ Міністерства молоді та спорту України від 23 

листопада 2016 року № 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників 

їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту» (зі змінами); рішення сесії 

Старокостянтинівської міської ради від 17 лютого 2017 року № 24 «Про затвердження Комплексної програми розвитку 

фізичної культури і спорту в м. Старокостянтинів на 2017-2021 роки»; рішення сесії Старокостянтинівської міської ради 

від 15 березня 2019 року № 37/33/VIІ «Про затвердження міської програми «Спортивно-ігровий майданчик» на 2019-

2022 роки»; рішення сесії Старокостянтинівської міської ради від 28 грудня 2020 року № 11/2/VIІI «Про бюджет 

Старокостянтинівської територіальної громади на 2021 рік»; рішення сесії Старокостянтинівської міської ради від 28 

травня 2021 року № 11/5/VIII «Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 

2021 рік».  

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

 

№ з/п Ціль державної політики 

 Забезпечення умов для підтримки напрямів фізичної культури і спорту 

 

7. Мета бюджетної програми: створення умов для всебічного розвитку фізичної культури і спорту, забезпечення 

доступу усіх мешканців до якісних послуг у сфері фізичної культури і спорту. 

 

8. Завдання бюджетної програми 

 

№ з/п  Завдання 

1 2 
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1 2 

 Міська програма «Спортивно-ігровий майданчик» на 2019-2022 роки 

 

Створення належних умов для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи за місцем 

проживання та в місцях масового відпочинку для різних вікових груп населення; забезпечення будівництва, 

реконструкції, капітальних та поточних ремонтів, належного утримання спортивних майданчиків за місцем 

проживання, в місцях масового відпочинку населення, придбання нового інвентарю для встановлення його на 

майданчиках 

 

9. Напрямки використання бюджетних коштів 

гривень 

№ 

з/п 
Напрями використання бюджетних коштів 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

 

Облаштування відкритих спортивних споруд (ігрових майданчиків, 

тощо) за місцем проживання та у місцях масового відпочинку 

населення 

0,00 207000,00 207000,00 

 

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

гривень 

№ 

з/п 
Назва регіональної цільової програми та підпрограми 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

 Міська програма «Спортивно-ігровий майданчик» на 2019-2022 роки 0,00 207000,00 207000,00 

Усього 0,00 207000,00 207000,00 

 

11. Результативні показники бюджетної програми  
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гривень 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

Міська програма «Спортивно-ігровий майданчик» на 2019-2022 роки 

1 Затрат           

  

обсяг видатків на 

реконструкцію 

волейбольних майданчиків 

на стадіоні «Центральний» 

по вулиці Острозького, 43 
Грн 

Рішення сесії міської 

ради від              28 

травня 2021 року № 

11/5/VIII «Про 

внесення змін до 

бюджету 

Старокостянтинів-

ської міської 

територіальної 

громади на 2021 рік» 

0,00 207000,00 207000,00 

2 Продукту        

  кількість об’єктів Од.  0 2 2 

 площа об’єктів Кв. м  0 762,3 762,3 

3 Ефективності        

  

середні витрати на 

реконструкцію 

волейбольних майданчиків 

на стадіоні «Центральний» 

по вулиці Острозького, 43 

Грн Розрахунок 0,00 103500,00 103500,00 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Якості      

  

забезпечення якісного 

фізкультурно-спортивного 

дозвілля різних верств  

населення 

     

 

 

 

Міський голова    Микола МЕЛЬНИЧУК 

  (підпис)             (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

  

   

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради, начальник фінансового управління 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради 

 

          Валентина КАМІНСЬКА 

   (підпис)  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

       



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови              

08 липня 2021 року № 233/2021-р 
 

 

 

 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

 

    1. 0200000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

 

 

         (код)                                                                (найменування головного розпорядника) (код ЄДРПОУ) 

    2. 0210000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

          (код)                                                                (найменування відповідального виконавця) (КОД ЄДРПОУ) 

    3. 

 

0215061 

 

5061 

 

0810 

 

Забезпечення діяльності місцевих центрів 

фізичного здоров’я населення «Спорт для 

всіх» та проведення фізкультурно-

масових заходів серед населення регіону 

 

2255200000 

 (код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету) 

(код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету) 

(код 

Функціонально

ї класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету) 

(найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевого бюджету) 

(код бюджету) 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –260000 гривень 00 копійок, у тому числі загального фонду 

– 260000 гривень 00 копійок та спеціального фонду – 0 гривень 00 копійок.  
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5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік»; наказ 

Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання  запровадження програмно-цільового 

методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ Міністерства молоді та спорту України від               

23 листопада 2016 року № 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників 

їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту» (зі змінами); рішення сесії 

Старокостянтинівської міської ради від 17 лютого 2017 року № 24 «Про затвердження Комплексної програми розвитку 

фізичної культури і спорту в м. Старокостянтинів на 2017-2021 роки»; рішення сесії Старокостянтинівської міської ради 

від 28 грудня 2020 року № 11/2/VIІI «Про бюджет Старокостянтинівської територіальної громади на 2021 рік»; рішення 

Старокостянтинівської міської ради від 26 лютого 2021 року № 94/3/VIII «Про затвердження комунального закладу» 

Старокостянтинівський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Старокостянтинівської міської ради». 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

 

№ з/п Ціль державної політики 

 
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення 

фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 

 

7. Мета бюджетної програми: забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для 

всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 

 

8. Завдання бюджетної програми  

 

№ з/п Завдання 

1 2 

 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення  
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1 2 

 фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 

 

9. Напрямки використання бюджетних коштів 

гривень 

№ 

з/п 
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

 

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення 

фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 

260000,00 0,00 260000,00 

Усього 260000,00 0,00 260000,00 

 

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

 

гривень 

№ 

з/п 
Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

 

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення 

фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 

260000,00 0,00 260000,00 

Усього 260000,00 0,00 260000,00 

 

11. Результативні показники бюджетної програми  
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гривень 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 

1 Затрат Грн   260000,00  260000,00 

  кількість установ Шт. 

Виписка з єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб                   від 

11 червня 2021 року       № 

1009751020000000012. 

1 0 1 

2 Продукту        

  

кількість учасників 

навчально-тренувальних 

зборів та змагань різних 

рівнів з не олімпійських 

видів спорту 

Осіб 

Заходи та змагання з 

фізичної культури і спорту 

на 2020 рік (неолімпійські 

види спорту) 

2401 0 2401 

3 Ефективності      

  

середні витрати на 

проведення навчально-

тренувальних зборів та 

участь у змаганнях різних 

рівнів з неолімпійських 

видів спорту 

Грн Розрахунок 2307,69 0,00 2307,69 
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1 2 3 4 5 6 7 

4 Якості        

  

динаміка кількості 

навчально-тренувальних 

зборів та участь у 

змаганнях різних рівнів з 

неолімпійських видів 

спорту порівняно з 

минулим роком % (26/8) 

% Розрахунок 325 0 325 

 

 

 

Міський голова    Микола МЕЛЬНИЧУК 

  (підпис)  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

  

   

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради, начальник фінансового управління 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради 

 

 Валентина КАМІНСЬКА 

   (підпис)  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

       



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови               

08 липня 2021 року № 233/2021-р 

 

 

 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

 

   

     1. 0200000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

          (код)                                                                (найменування головного розпорядника) (код ЄДРПОУ) 

   

 

     2. 0210000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

          (код)                                                                (найменування відповідального виконавця) (код ЄДРПОУ) 

 

 

 

     3. 

 

0216013 

 

6013 

 

0620 

«Забезпечення діяльності 

водопоровідно-каналізаційного 

господарства»  

 

2255200000 
(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) 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1000000 гривень 00 копійок,  у тому числі загального 

фонду -   1000000 гривень 00 копійок та спеціального фонду – 0 гривень 00 копійок.  
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5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від                       

01 жовтня 2010 року № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників 

їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»»; наказ Міністерства фінансів України від                        

17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» 

(із змінами); наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; рішення сесії Старокостянтинівської міської 

ради від 28 травня 2021 року № 11/5/VIII «Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної 

громади  на 2021р». 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

 

№ 

з/п 
Ціль державної політики 

 
Забезпечення надійної та безперебійної роботи об’єктів підприємств водопровідно – каналізаційного 

господарства 

 

7. Мета бюджетної програми: підтримка підприємств комунальної власності. 

 

8. Завдання бюджетної програми 

 

№ 

з/п 
Завдання 

 Зменьшення заборгованості за споживання електроенергії 

 

 

9. Напрямки використання бюджетних коштів 
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гривень 

№ 

з/п 
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

 

Плата за електричну енергію, враховуючи сплату за 

послуги з її передачі, розподіл та постачання 

реактивної електричної енергії 

1000000,00  0,00 1000000,00 

Усього 1000000,00  0,00 1000000,00 

 

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

гривень 

№ 

з/п 
Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

     

Усього    

 

11. Результативні показники бюджетної програми  

 

№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Плата за електричну енергію, 

враховуючи сплату за послуги з 

її передачі, розподіл та 

постачання реактивної 

електричної енергії 

  Рішення сесії 

Старокостянтинівської 

міської ради від 28 

травня 2021 року № 

115/VIII «Про внесення  
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

   змін до бюджету 

міста на 2021» рік 

   

2 Затрат      

  загальна заборгованість за електроенергію Грн  1000000,00 0,00 1000000,00 

3 Продукту       

  заборгованість за електроенергію, яку 

планується погасити 
Грн 

 
1000000,00 0,00 1000000,00 

4 Ефектривності       

  обсяг (спожита електроенергія) квт год   383872 0 383872 

5 Якості       

  зниження витрат за електроенергію, 

погашення заборгованості 
% 

  
40 0 40 

 

Міський голова   
 Микола МЕЛЬНИЧУК 

    (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

ПОГОДЖЕНО 

 
  

   

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради, начальник фінансового управління 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради 

  

 Валентина КАМІНСЬКА 

   (підпис)  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови  

08 липня 2021 року № 233/2021-р  

 

 

 

Паспорт 

 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

 

1.  0200000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

          (код)                                                                (найменування головного розпорядника) (код ЄДРПОУ) 

2.  0210000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

          (код)                                                                (найменування відповідального виконавця) (код ЄДРПОУ) 

3.  

 

 

 

0217670 

 

 

 

7670 

 

 

 

0620 

 

 

«Внески до статутного капіталу суб'єктів 

господарювання» 

 

 

 

2255200000 

 (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) 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12634880 гривень 00 копійок, у тому числі загального 

фонду – 0 гривень 00 копійок, та спеціального фонду - 12634880 гривень 00 копійок. 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України 
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«Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік», Закон України 

«Про житлово–комунальні послуги»; Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; Закон України «Про відходи»; 

Закон України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»; наказ Міністерства фінансів України від                

26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 

місцевих бюджетів» (зі змінами); Програма діяльності та розвитку КП Старокостянтинівський ККП на 2021-2023 роки, 

затверджена рішенням сесії Старокостянтинівської міської ради від 28 грудня 2020 року № 6/2/VIII; Програма діяльності 

та розвитку МКП «Міськсвітло» на 2021-2023 роки, затверджена рішенням сесії Старокостянтинівської міської ради від 

28 грудня 2020 року № 6/2/VIII; Програма діяльності та розвитку Старокостянтинівської житлово-експлуатаційної 

контори на 2021-2023 роки, затверджена рішенням сесії Старокостянтинівської міської ради від 28 грудня 2020 року № 

6/2/VIII; Програма діяльності та розвитку комунального ремонтно-будівного шляхового підприємства на 2021-2023 роки, 

затверджена рішенням сесії Старокостянтинівської міської ради від 28 грудня 2020 року № 6/2/VIII; рішення сесії міської 

ради від 28 травня 2021 року № 11/5/VIII «Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної 

громади на 2021 рік». 
        

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

 

№ 

з/п 
Ціль державної політики 

1 Підвищення ефективності та надійності функціонування комунальних підприємств для життєзабезпечення 

населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг 

2 Підтримка підприємств комунальної власності 

 

3 

Забезпечити реалізацію державної політики у сфері питного водопостачання та водовідведення, підвищити якість 

питної води та очищення стічних вод, модернізація інфраструктури підприємства водопостачання і водовідведення 

 

7. Мета бюджетної програми: підтримка підприємств комунальної власності; підвищення ефективності та 

надійності функціонування комунальних підприємств для життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-

комунальних послуг. 
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8. Завдання бюджетної програми 

 

№ 

з/п 
Завдання 

1 Оновлення матеріально-технічної бази підприємства 

2 Підтримка підприємств комунальної власності 

3 Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення 

4 Проведення ремонт внутрішньобудинкових систем опалення, заміна лічильників в гуртожитку 

 

9. Напрямки використання бюджетних коштів 

гривень 

№ 

з/п 
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 

Комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради 

 Заміна покрівлі на даху будівлі міської лазні 0,00 840000,00 386520,00 

 Закупка та оновлення контейнерного парку 0,00 460000,00 460000,00 

 Оснащення нових контейнерних майданчиків 0,00 340000,00 340000,00 

Усього 0,00 1640000,00 1640000,00 

Комунальне підприємство водопровідно- каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської 

ради 

1 
Реконструкція водопровідної мережі d300 мм (дюкеру) 

Пашковецького водозабору 
0,00 407500,00 407500,00 

2 Придбання екскаватора-навантажувача JCB 0,00 1642500,00 1642500,00 

3 
Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектора 

d500 мм на ГКНС по вул. Гонти 40/2 
0,00 777800,00 777800,00 

4 Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Миру, 0,00 4500000,00 4500000,00 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

 вул. Франка та вул. Варчука    

5 Придбання повітродувки ES 106/4 P 0,00 700000,00 700000,00 

Усього 0,00 8027800,00 8027800,00 

Комунальне підприємство «Міськсвітло» 

 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 0,00 860400,00 860400,00 

Усього 0,00 860400,00 860400,00 

Старокостянтинівська житлово-експлуатаційна контора 

 

Капітальний ремонт покрівлі будинків по вул. Миру, 

1/141, 3/22, вул. Франка, 37 Г, пров. Подільський, 5, вул. 

Остарозького, 13, вул. 20 Дистанція колії, 4 

 

0,00 

 

751680,00 

 

751680,00 

Усього 0,00 751680,00 751680,00 

Комунальне підприємство «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» Старокостянтинівської міської ради 

1 Придбання машини розміточної 0,00 500000,00 500000,00 

2 Придбання причіпа тракторного двоосного 0,00 225000,00 225000,00 

3 Придбання фрези дорожньої 0,00 600000,00 600000,00 

4 Придбання вібротрамбовки 0,00 30000,00 30000,00 

Усього 0,00 1355000,00 1355000,00 

 

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

гривень 

№ 

з/п 
Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

1 Програма діяльності та розвитку підприємств комунальної 

власності  м. Старокостянтинів на 2021-2023 роки 
0,00 1640000,00 1640000,00 

2 Програма діяльності та розвитку комунального 

підприємства водопровідно-каналізаційного господарства 

«Водоканал» на 2021-2023 роки» 

0,00 8027800,00 8027800,00 

3 Програма діяльності та розвитку МКП «Міськсвітло» на 

2021 -2023 роки 
0,00 860400,00 860400,00 

4 Програма діяльності та розвитку Старокостянтинівської 

ЖЕК на 2021-2023 роки 
0,00 751680,00 751680,00 

5 Програма діяльності та розвитку комунального ремонтно-

будівного шляхового підприємства на 2021-2023 роки 
0,00 1355000,00 1355000,00 

Усього 0,00 12634880,00 12634880,00 

 

11. Результативні показники бюджетної програми  

 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

Комунальне підприємство комбінат комунальних послуг Старокостянтинівської міської ради 

1 Затрат      

 площа покрівлі на даху будівлі міської 

лазні 
Кв. м 

Програма 

підприємства 
 685 685 

 закупка та оновлення контейнерного Шт. Програма  55 55 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 парку  підприємства    

 оснащення нових контейнерних 

майданчиків 
Шт. 

Програма 

підприємства 
 50 50 

2 Продукту      

 площа покрівлі на даху будівлі міської 

лазні, яку необхідно замінити  
Кв. м  

Програма 

підприємства 
0 685 685 

 кількість контейнерів, які необхідно 

придбати 
Шт. 

Програма 

підприємства 
0 55 55 

 кількість контейнерних майданчиків, які 

необхідно оснастити 
Шт. 

Програма 

підприємства 
0 50 

 

50 

3 Ефективності      

 середня вартість заміни покрівлі на даху 

будівлі міської лазні  
Грн Розрахунок 0,00 840000,00 840000,00 

 середня вартість одного контейнера Грн Розрахунок 0,00 8363,60 8363,60 

 середня вартість оснащення нових 

контейнерних майданчиків 
Грн Розрахунок 0,00 6800,00 6800,00 

4 Якості       

 утримання в належному санітарному 

стані вулиць старостинського округу 
% Розрахунок 0 80 80 

 упередження руйнування будівлі та 

покращення естетичного вигляду 
% Розрахунок 0 100 100 

Комунальне підприємство водопровідно- каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської 

ради 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення допровідно-каналізаційного господарства 

 Реконструкція каналізаційного 

колектора по вул Миру, вул. Франка, 

вул. Варчука 

 

Договір з ТОВ 

«Альфа-газ» від 

06 травня 2021 

року, технічне 

завдання UA-

2021-03-31-

000673-с від 07 

травня 2021 

року 

   

1 Затрат      

 загальна вартість реконструкції Грн  0,00 14635134,00 14635134,00 

 загальна протяжність каналізаційної 

мережі яка підлягає реконструкції 
М.  0 3200 3200 

2 Продукту      

 вартість реконструкції запланованої 

ділянки 
Грн  0 4500000,00 4500000,00 

 протяжність ділянки, яка підлягає 

реконструкції 
М.  0 150 150 

3 Ефективності      

 середня вартість 1-м реконструкції 

каналізаційної мережи 
Грн Розрахунок 0,00 3443,79 3443,79 

4 Якості       

 підвищення надійності % Розрахунок 0 20 20 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектора d500 мм на ГКНС по вул. Гонти 40/2                                                

м. Старокостянтинів, Хмельницької області (код CPV за ДК 021:2015;45453000-7 Капітальний ремонт і 

реставрація) 

1 Затрат      

 загальна вартість капітального ремонту Грн  0,00 777800,00 777800,00 

 загальна протяжність ділянки яка 

підлягає капітальному ремонту 
м  0 66 66 

 вартість капітального ремонту Грн  0 777800,00 777800,00 

 протяжність ділянки, яка підлягає 

капітального ремонту 
м  0 66 66 

3 Ефективності      

 Середня вартість капітального ремонту Грн Розрахунок 0,00 11784,85 11784,85 

4 Якості       

 підвищення екологічної безпеки р. 

Ікопоть 
% Розрахунок 0 40 40 

 Реконструкція  водопровідної мережі (дюкера) д 300 мм Пашковецького водопроводу 

1 Затрат      

 загальна вартість реконструкції Грн  0,00 2500000,00 2500000,00 

 загальна кількість реконструкції Шт.  0 1 1 

2 Продукту      

 вартість реконструкції Грн  0 607500,00 607500,00 

 кількість реконструкції   0 1 1 

3 Ефективності      

 середня вартість реконструкції Грн Розрахунок 0,00 1250000,00 1250000,00 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Якості       

 

підвищення якості водопостачання 

підвищення надійності питного 

водопостачання міста 

% Розрахунок 0 20 20 

 Проведення планових профілактичних 

ремонтів обладнання та заміна старого  

на сучасне більш надійне та 

енергоекономічне 

 

Програма 

діяльності та 

розвитку 

комунального 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

«Водоканал» 

   

 придбання повітродувки ES106/4Р 

 

Договір з «ТОВ 

Далгакиранком-

пресор Україна» 

від 23 грудня 

2020 року № 23-

12-20 

   

1 Затрат      

 загальна вартість повітродувки  Грн  0,00 1074600,00 1074600,00 

 загальна кількість повітродувок Шт.  0 1 1 

2 Продукту      

 частина вартості повітродувки Грн  0 700000,00 700000,00 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 кількість повітродувок Шт.  0 1 1 

3 Ефективності      

 середня вартість повітродувки Грн Розрахунок 0,00 537300,00 537300,00 

4 Якості       

 покращення очистки стічних вод на ОС % Розрахунок 0 20 20 

 Придбання екскаватора-навантажувача 

JCV 

 

Програма 

діяльності та 

розвитку 

комунального 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

«Водоканал» 

   

1 Затрат      

 загальна вартість екскаватора Грн  0,00 3140000,00 3140000,00 

 загальна кількість екскаваторів Шт.  0 1 1 

2 Продукту      

 вартість екскаватора Грн  0 1642500,00 1642500,00 

 кількість екскаваторів   0 1 1 

3 Ефективності      

 середня вартість 1-го екскаватора Грн Розрахунок 0,00 1570000,00 1570000,00 

4 Якості       

 
покращення швидкості усунення 

аварійних ситуацій та поривів мереж 
% Розрахунок 0 45 45 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 водопостачання та водовідведення      

Комунальне підприємство «Міськсвітло» Старокостянтинівської міської ради  

1 Затрат      

 кількість автомобілів, які потрібно 

закупити 

Шт. 

Програма 

діяльності та 

розвитку МКП 

«Міськсвітло» 

на 2021-2023 

роки 

0 1 1 

2 Продукту      

 кількість автомобілів, які планується 

закупити 

Грн 

Програма 

діяльності та 

розвитку МКП 

«Міськсвітло» 

на 2021-2023 

роки 

0 1 1 

3 Ефективності      

 середні витрати на придбання автовишки 

Грн 

Програма 

діяльності та 

розвитку МКП 

«Міськсвітло» 

на 2021-2023 

роки 

0,00 860400,00 860400,00 

4 Якості       
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 економія коштів за рік, що виникла в 

результаті впровадження в експлуатацію 

придбаної автовишки 

Грн Розрахунок 0 18,3 18,3 

 відсоток збільшення матеріальних активів 

до попереднього року 
% Розрахунок  30 30 

Старокостянтинівська житлово-експлуатаційна контора 

1 Затрат      

 обсяг видатків Грн  0,00 751680,00 751680,00 

2 Продукту      

 загальна площа Кв. м  0 13632 13632 

3 Ефективності      

 середня вартість Грн. Розрахунок 0,00 400,00 400,00 

4 Якості       

 рівень виконання робіт %     

Комунальне підприємство «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» Старокостянтинівської міської ради 

1 Затрат      

 машина розміточна 

Шт. 

Програма 

діяльності та 

розвитку 

комунального 

ремонтно-

будівного 

шляхового 

підприємства 

0 

 

1 

 

1 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  
 

на 2021-2023 

роки 
   

 причіп тракторний 

Шт. 

Програма 

діяльності та 

розвитку 

комунального 

ремонтно-

будівного 

шляхового 

підприємства 

на 2021-2023 

роки 

0 1 1 

 фреза дорожня 

Шт. 

Програма 

діяльності та 

розвитку 

комунального 

ремонтно-

будівного 

шляхового 

підприємства 

на 2021-2023 

роки 

0 1 1 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 вібротрамбовка 

Шт. 

Програма 

діяльності та 

розвитку 

комунального 

ремонтно-

будівного 

шляхового 

підприємства на 

2021-2023 роки 

0 1 1 

2 Продукту      

3 Ефективності      

 середня вартість машини розміточної 

 

Грн 

Програма 

діяльності та 

розвитку 

комунального 

ремонтно-

будівного 

шляхового 

підприємства на 

2021-2023 роки 

0,00 

 

500000,00 

 

500000,00 

 

 середня вартість причіпа тракторного 

Грн 

Програма 

діяльності та 

розвитку 

комунального 

0,00 225000,00 225000,00 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  

 

ремонтно-

будівного 

шляхового 

підприємства на 

2021-2023 роки 

   

 середня вартість фрези дорожньої 

Грн 

Програма 

діяльності та 

розвитку 

комунального 

ремонтно-

будівного 

шляхового 

підприємства на 

2021-2023 роки 

0,00 600000,00 600000,00 

 середня вартість вібротрамбівки 

Грн 

Програма 

діяльності та 

розвитку 

комунального 

ремонтно- 

будівного 

шляхового 

підприємства на 

2021-2023 роки 

0,00 30000,00 30000,00 

4 Якості       
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 покращення матеріально-технічної 

бази підприємства 
     

 

Міський голова 
  

 Микола МЕЛЬНИЧУК 

  (підпис)      (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

ПОГОДЖЕНО      

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Старокостянтинівської  

міської ради, начальник фінансового управління 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради 

  

 Валентина  КАМІНСЬКА 

   (підпис)  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови                         

08 липня 2021 року № 233/2021-р 

 

 

 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

 

 

      1. 0200000                         Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

 

 

 

         (код)                                                                (найменування головного розпорядника) (код 

ЄДРПОУ) 

     2. 0210000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

 
         (код)                                                                (найменування відповідального виконавця) (КОД 

ЄДРПОУ) 

3. 

 

 

0218330 

 

8330 

 

0540 

«Інша діяльність у сфері екології та охорони 

природних ресурсів» 

 

2255200000 
(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) 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 203105 гривень 00 копійок, у тому числі загального 

фонду – 0 гривень 00 копійок та спеціального фонду – 203105 гривень 00 копійок. 

 



2 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»; наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі 

питання  запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); 

постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, 

що належать до природоохоронних заходів», рішення сесії  Старокостянтинівської міської ради від 06 червня 2018 року 

№ 40/27/VII «Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення меж прибережної захисної 

смуги р. Случ, р. Ікопоть та р. Шахівка в м. Старокостянтинові», рішення  сесії Старокостянтинівської міської ради від 

28 травня 2021 року № 11/5/VIII «Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади 

на 2021 рік». 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення  яких спрямована реалізація бюджетної програми 

 

№ 

з/п 
Ціль державної політики 

1 Забезпечення належних умов проживання жителів міста Старокостянтинова 

 

7. Мета бюджетної програми: забезпечення екологічно безпечних умов проживання населення міста 

Старокостянтинова, запобігання виникненню екологічних надзвичайних ситуацій, охорона, раціональне використання та 

відтворення природних ресурсів, покращення екологічної ситуації. 

 

8. Завдання бюджетної програми  

 

№ 

з/п 
Завдання 

1 2 

 
Зменшення забруднення довкілля, раціональне використання, охорона поверхневих вод, збереження                        та 

відновлення зелених зон, зменшення негативного впливу підприємств міста на  довкілля, підвищення рівня 
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Продовження додатка 

 

1 2 

 екологічної свідомості мешканців Старокостянтинівської міської територіальної громади, проведення 

виховної роботи щодо охорони навколишнього природного середовища, формування прагнення в мешканців 

громади активної діяльності щодо поліпшення і збереження навколишнього середовища, пропагування 

природоохоронних знань, небайдужого ставлення до дій людей, які наносять шкоду природі 

 

9. Напрямки використання бюджетних коштів 

 

гривень 

№ 

з/п 
Напрями використання бюджетних коштів 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

 

Природоохоронні заходи з розроблення проєктів землеустрою щодо 

встановлення меж прибережної захисної смуги річок Случ, Ікопоть та 

Шахівка в місті Старокостянтинові 

0,00 196000,00 196000,00 

 Здійснення рейдів по боротьбі з браконьєрством 0,00 7105,00 7105,00 

Усього 0,00 203105,00 203105,00 

 

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

 

гривень 

№ 

з/п 
Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 

 
Програма охорони навколишнього природного 

середовища м. Старокостянтинова на 2019-2023 роки 

0,00 203105,00 203105,00 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

Усього 0,00 203105,00 203105,00 

 

11. Результативні показники бюджетної програми  

 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Затрат           

  

обсяг запланованих 

видатків 

Грн 

Рішення сесії 

Старокостянтинівської 

міської ради від                      

28 травня 2021                       

№ 11/5/VIII «Про 

внесення змін до 

бюджету 

Старокостянтинівської 

міської територіальної 

громади на 2021 рік» 

0,00 203105,00 203105,00 

2 Продукту        

  
кількість запланованих 

заходів 
Шт.  0 1 1 

3 Ефективності      

 
середня вартість одного 

заходу 
Грн Розрахунок 0,00 203105,00 203105,00 



5 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5   

4 Якості        

 

 

 

Міський голова     Микола МЕЛЬНИЧУК 

 

 
 

(підпис)  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

 

  

   

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради, начальник фінансового управління 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради 

  

 Валентина  КАМІНСЬКА 

   (підпис)  ( Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ ) 


