
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

 

26 березня 2019 року  
    РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

Старокостянтинів   

 

№ 103/2019–р 

 

Про затвердження паспорта 

бюджетної програми на 2019 рік 
 

 

На виконання ст. 20 Бюджетного кодексу України, відповідно до Правил 

складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх 

виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від                   

26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-

цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення 32 сесії 

міської ради від 21 грудня 2018 року № 3 «Про бюджет міста на 2019 рік», 

рішення 33 сесії міської ради від 22 лютого 2019 року № 4 «Про зміни бюджету 

міста на 2019 рік», розпорядження міського голови від 22 березня 2019 року              

№ 59/2019-рв «Про надання частини чергової відпустки Мельничуку М.С.», 

керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік у новій редакції по 

виконавчому комітету Старокостянтинівської міської ради за кодом програмної 

класифікації видатків (КПКВК) 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» згідно з додатком. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                       підпис                                        В. Богачук 



 

          ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

26 березня 2019 року  № 103/2019-р 

 

 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

       

       

1. 0200000 
 

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 

(код) (найменування головного розпорядника) 

2. 0210000 
 

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 

(код) (найменування відповідального виконавця) 

3. 
0218110 0320 

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайної ситуації та наслідків 

стихійного лиха 

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) 

 

4.  Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3084621,00,00 гривень, у тому числі загального фонду 48523,00 

гривень та спеціального фонду - 3036098,00 гривень.  

 

5.  Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України 

«Про благоустрій населених пунктів», рішення  33 сесії міської ради від 22 лютого 2019 року № 4/33/VII «Про внесення змін 

до бюджету міста на 2019 рік»; Цільова програма захисту населення і територій м. Старокостянтинів від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2023 роки; цільова програма забезпечення пожежної безпеки 

об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у м. Старокостянтинів на 2016-2020 

роки; Програма запобігання особливо небезпечним інфекційним хворобам тварин у м. Старокостнятинів на 2017-2019 роки; 

розпорядження міського голови від 21 січня 2019-р № 15/2019-р «Про виділення коштів на запобігання виникненню 

надзвичайної ситуації»; розпорядження міського голови від 20 лютого 2019 року № 54/2019-р «Про виділення коштів на 

запобігання виникненню надзвичайної ситуації»; розпорядження міського голови 
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від 14 березня 2019 року № 85/2019-р «Про виділення коштів на ліквідацію непередбаченого заходу».  

 

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

 

№ 

п/п 

Ціль державної політики 

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

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

водовідведення 

2 
Захист населення і  територій м. Старокостянтинів від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру 

3 
Забезпечення пожежної безпеки житлового сектору та об’єктів усіх форм власності, розвитку  інфраструктури 

підрозділу пожежної охорони та невоєнізованих пожежних формувань у м. Старокостянтинів 

4 Запобігання особливо небезпечним інфекційним хворобам тварин 

 

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної та безперебійної роботи об’єктів комунального господарства;   

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, запобігання особливо небезпечним інфекційним хворобам тварин. 

 

8. Завдання бюджетної програми 
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№ 

п/п 

Завдання 

1 Науково-технічне забезпечення; розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення 

2 

Оновлення навчальної, матеріально-технічної бази навчально-консультаційного пункту ЦЗ та БЖД                                        

м. Старокостянтнів. Підготовка та представлення міської команди на обласних змаганнях юних рятувальників «Школа 

безпеки». Здійснення інформаційно-роз’язснювальної 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. Купівля вакцини 

3 Відшкодування витрат на ліквідацію стихійного лиха, що трапилось під час шквального поривчастого вітру 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів   
 

№ 

п/п 

Напрями використання бюджетних коштів Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд Усього 

 1 2 3  4   5 

  Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства  «Водоканал» 

1 Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Миру,                     

вул. Франка, вул. Варчука 

-  2500000,00 2500000,00 

2 Електродвигун АИР280М4 ІМ1081,132кВт/1500 об. хв.   73998,00 73998,00 

3 Виконання робіт з технічного нагляду за проведенням робіт по 

реконструкції каналізаційного колектора по вул. Франка,  вул. Миру 

та  вул. Варчука 

  29100,00 29100,00 

4 Коригування (перерахунок) проектно-кошторисної документації по 

проекту «Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Франка,  

  40000,00 40000,00 
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1 2 3 4 5 

 вул. Миру та вул. Варчука»    

5 Виконання інженерно-геозидичних та геологічних вишукувань,  

також розроблення робочого проекту по реконструкції головної 

каналізаційної насосної станції (ГКНС) по вул. Гонти 40/2 та 

напірного каналізаційного колектора Д630 мм (дюкеру) через                     

р. Ікопоть 

  63000,00 63000,00 

 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 

1 Оновлення навчальної, матеріальної-технічної бази Навчально-

консультаційного пункту ЦЗ та БЖД м. Старокостянтнів. 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 

22000,00 250000,00 272000,00 

2 Оновлення матеріально-технічної бази згідно Цільової програми 

забезпечення пожежної безпеки об’єктів усіх форм власності, 

розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у                          

м. Старокостянтинів на 2016-2020 роки 

  80000,00 80000,00 

  Комбінат комунальних підприємств 

 Запобігання особливо небезпечним інфекційним хворобам тварин 10000,00   10000,00 

  Житлово-експлуатаційна контора 
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1  2 3 4 

 Проведення поточного ремонту шиферних покрівель 

багатоповерхових житлових будинків 

16523,00     

Усього 48523,00 3036098,00 3068098,00 

 

 

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

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   гривень 

№ п/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд Усього 

1 2 3   4  5 

1 Програма «Питна вода м. Старокостянтинова на 2012-2020 роки»   2706098,00 2706098,00 

2 Цільова програма захисту населення і територій м. 

Старокостянтинів від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру на 2019-2023 роки 

22000,00 250000,00 272000,00 

3 Цільова програма забезпечення пожежної безпеки об’єктів усіх 

форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної 

охорони у м. Старокостянтинів на 2016-2020 роки 

  80000,00 80000,00 

4 Програма запобігання особливо небезпечним інфекційним 

хворобам тварин на 2017-2019 р. 

10000,00   10000,00 

5 Розпорядження міського голови   16523,00     

Усього 48523,00 3036098,00 3068098,00 
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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 водопровідно-каналізаційного господарства  «Водоканал»  

 Розвиток та реконструкція 

систем водопостачання та 

водовідведення. 

  Програма «Питна вода  

м. Старокостянтинова на 

2012-2020 роки» 

      

 Реконструкція каналізаційного 

колектора по вул. Миру,                  

вул. І. Франка, вул. Варчука 

  Технічне завдання від 

06.08.2013 № 1, договір  

від 25.07.2013  

№ 25-07-13 

      

1 затрат      

  загальна вартість реконструкції  грн. Технічне завдання від 

06.08.2013 № 1, договір  

від 25.07.2013  

№ 25-07-13 

    11408052,00 

  загальна протяжність 

каналізаційної мережі, яка 

підлягає реконструкції 

м.       3200 

2 продукту           

  вартість реконструкції 

запланованої ділянки  

грн. Акт від 29.01.2019 № 1, 

технічне завдання від 

06.08.2013 № 1, договір   

  2500000,00 2500000,00 
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1 2 3 4 5 6 7 

   від 25.07.2013, д.уг № 2 

від 29.01.2019 

   

  протяжність ділянки, яка 

підлягає реконструкції 

м.       370 

3 ефективності           

  середня вартість 1 м. 

реконструкції каналізаційної 

мережі 

грн.       6756,75 

4 якості      

 підвищення надійності 

централізованого 

водовідведення на даній ділянці 

%       20 

2 електродвигун 

АИР280М4ІМ1081,132 кВт/1500 

об. хв. 

  Рахунок-фактура № НП-

01-0126 від 21.02.2019, 

договір від 21.02.2019 № 

21-02/114 

     

1 затрат           

  загальна вартість 

електродвигуна 

грн.     73998,00 73998,00 

  загальна кількість  шт.     1 1 

2 продукту           

  загальна вартість 

електродвигуна, який планується 

встановити 

грн.     73998,00 73998,00 
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1 2 3 4 5 6 7 

 загальна кількість 

електродвигунів, які планується 

встановити 

шт.     1 1 

3 ефективності           

 середня вартість 1-го 

електродвигуна 

грн.     73998,00 73998,00 

4 якості           

 уникнення аварійних ситуацій на 

ГКНС  

%       30 

 Виконання робіт з технічного 

нагляду за проведенням робіт по 

реконструкції каналізаційного 

колектора по вул. Миру,    вул. 

Франка та вул. Варчука               

  Програма «Питна вода  

м. Старокостянтинова на 

2012-2020 роки» 

      

1 затрат           

  загальна вартість робіт з 

технічного нагляду 

грн. АКТ   29100,00 29100,00 

  загальна кількість робіт з 

технічного нагляду 

шт.     1 1 

2 продукту   АКТ       

  загальна вартість робіт з 

технічного нагляду 

грн.     29100,00 29100,00 

3 ефективності   АКТ       

  середня вартість робіт грн.     29100,00 29100,00 
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1 2 3 4 5 6 7 

4 якості           

  покращення робіт по 

реконструкції 

%       20 

 Коригування (перерахунок) 

проектно-кошторисної 

документації по проекту 

«Реконструкція каналізаційного 

колектора по вул. Франка,               

вул. Миру та вул. Варчука»  

  Програма «Питна вода  

м. Старокостянтинова на 

2012-2020 роки» 

      

1 затрат   Програма «Питна вода  

м. Старокостянтинова на 

2012-2020 роки» 

      

  загальна вартість ПКД грн.     40000,00 40000,00 

  загальна кількість ПКД шт.     1 1 

2 продукту   Програма «Питна вода  

м. Старокостянтинова на 

2012-2020 роки» 

      

  загальна вартість ПКД, яка 

коригується 

грн.     40000,00 40000,00 

3 ефективності   Програма «Питна вода  

м. Старокостянтинова на 

2012-2020 роки» 

      

  середня вартість ПКД грн.     40000,00 40000,00 

4 якості           
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1 2 3 4 5 6 7 

 забезпечення необхідною 

науково-технічною 

документацією 

%       20 

 Виконання інженерно-

геозидичних та геологічних 

вишукувань, а також 

розроблення робочого проекту 

по реконструкції головної 

каналізаційної насосної станції 

(ГКНС) по вул. Гонти 40/2 та 

напірного каналізаційного 

колектора Д630мм (дюкеру) 

через    р. Ікопоть 

 Програма «Питна вода    

м. Старокостянтинова на 

2012-2020 роки» 

   

1 затрат   Програма «Питна вода  

м. Старокостянтинова на 

2012-2020 роки» 

      

  загальна вартість ПКД грн.     63000,00 63000,00 

  загальна кількість ПКД шт.     1 1 

2 продукту   Програма «Питна вода  

м. Старокостянтинова на 

2012-2020 роки» 

      

  загальна вартість ПКД, яка 

планується виготовитись 

грн.     63000,00 63000,00 
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1 2 3 4 5 6 7 

3 ефективності   Програма «Питна вода  м. 

Старокостянтинова на 

2012-2020 роки» 

 

  

 середня вартість ПКД грн.     63000,00 63000,00 

4 якості           

  забезпечення необхідною 

науково-технічною 

документацією 

%       20 

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 

1 затрат      

  кількість діючих програм по 

захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного 

характеру 

од. 
Рішення сесії міської ради 

від 16.11.2018 № 35/31/VII 
1 

  

1 

2 продукту          

  видатки на проведення заходів од. 
Журнал реєстрації рішень 

сесії 
22000,00 

  22000,00 

3 ефективності          

  
середній обсяг витрат на 

виконання рішення 
грн. 

Обсяг видатків/кількість 

рішень (22000/1) 
22000,00 

  22000,00 

4 якості           

 темп зростання обсягу видатків % обсяг видатків на 2019    
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

на захист населення і територій 

від надзвичайних ситуацій 

порівняно з минулим роком 

 

рік/обсяг видатків на 2018 

рік*100% 

(22000/17000)*100% 

   

1 затрат           

  загальна вартість на придбання 

(однофазного 10-15 кВт, 

газоаналізатора) 

грн. 

Цільова програма захисту 

населення і територій            

м. Старокостянтинів від 

надзвичайних ситуацій 

техногенного та 

природного характеру на 

2019-2023 роки 

  220000,00 220000,00 

2 продукту      

  кількість одиниць од. 

Цільова програма захисту 

населення і територій              

м. Старокостянтинів від 

надзвичайних ситуацій 

техногенного та 

природного характеру на 

2019-2023 роки 

  2 2 

1 затрат           

  Розробка проекту місцевої 

автоматизованої системи 

централізованого оповіщення 

населення 

грн. 

Цільова програма захисту 

населення і територій          

м. Старокостянтинів від 

надзвичайних ситуацій  

  30000,00 30000,00 
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Продовження додатка 

  

1 2 3 4 5 6 7 

   техногенного та 

природного характеру на 

2019-2023 роки 

   

2 продукту       

  кількість одиниць  од. 

Цільова програма захисту 

населення і територій 

м. Старокостянтинів від 

надзвичайних ситуацій 

техногенного та 

природного характеру на 

2019-2023 роки 

   

1 затрат      

 загальна вартість на придбання 

бойового одягу та спорядження 

грн. Цільова програма 

забезпечення пожежної 

безпеки об’єктів усіх форм 

власності, розвитку 

інфраструктури 

підрозділів пожежної 

охорони у 

м. Старокостянтинів на 

2016-2020 роки 

 80000,00 80000,00 

  Комбінат комунальних підприємств 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Купівля вакцини грн. 

Програма запобігання 

особливо небезпечним 

інфекційним хворобам 

тварин у 

м. Старокостянтинів на 

2017-2019 роки 

10000,00   10000,00 

Житлово-експлуатаційна контора 

 Ліквідація стихійного лиха 

(сильний вітер із поривами 25- 

28 м/с) 

грн. 

Протокол засідання комісії 

з питань ТЕБ та НС від 

13.03.2019  № 4 

16523,00   16523,00 

    

 

Міський голова 
  

   
   (підпис)      (ініціали та прізвище)  
 

ПОГОДЖЕНО 

Заступник міського голови, начальник 

фінансового управління виконавчого 

комітету міської ради 

    

(підпис) 
 

(ініціали та прізвище) 
 

 

 

 

Керуючий справами                                                                               підпис                                                                    В. Янзюк 

 



 

 

 

 


