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Розпорядження міського голови

 15 квітня 2022 № 97/2022-р

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

2 Підвищення ефективності та надійності функціонування комунальних підприємств для житттєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг

(код бюджету)

2255200000
Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)        

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04060766
(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків 

та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0217670 7670

0200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0490

0210000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

1 Підтримка підприємств комунальної власності

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 

1209)

27 213 122,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 0,00 гривень та

гривеньспеціального фонду- 27 213 122,00

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 2022 рік»; 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); Статут 

комунального підприємства «Старокостянтинівське міське бюро технічної інвентаризації», затверджений рішенням  Старокостянтинівської  міської ради  від 07 вересня 2007 року № 

17;  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 Старокостянтинвської  міської ради від 28 травня 2021 № 15/5/VIII «Про реорганізацію комунального підприємства «Старокостянтинівське бюро технічної 

інвентаризації Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області»; рішення  Старокостянтинівської міської ради від   18 лютого 2022 року № 2/10/VIII «Про внесення змін до 

бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік»; рішення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 24 березня 2022 року № 83 «Про 

внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік».

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

№ з/п



УСЬОГО 0,00 27 213 122,00 27 213 122,00

2 Оновлення матеріально-технічної бази підприємства

2
Реконструкція  центрального парку культури згідно проєкту. 

(комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств) 0,00 15 588 000,00 15 588 000,00

Усього 0,00

Спеціальний фонд Усього

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

4 5

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

27 213 122,00 27 213 122,00

2
Комунальне підприємство «Старокостянтинівське  міське бюро 

технічної інвентаризації»
0,00 177 000,00 177 000,00

3

Реалізація робочого проєкту по берегоукріпленню берегів річок з 

розчисткою та поглибленням в межах міста.                                    

(комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств)

0,00 11 448 122,00 11 448 122,00

Підтримка підприємств комунальної власності; підвищення ефективності та надійності функціонування комунальних підприємств для життєзабезпечення населення, поліпшення якості 

житлово-комунальних послуг.

1

1

Підтримка підприємств комунальної власності

№ з/п

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

1 177 000,00 177 000,00

1

Програма діяльності та розвитку комунального підприємства 

комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської 

ради  на 2021-2023 роки

0,00 27 036 122,00 27 036 122,00

1 54

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

7. Мета бюджетної програми

гривень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

0,00

Спеціальний фонд

Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання. 

(комунальне підприємство «Старокостянтинівське  міське бюро 

технічної інвентаризації»)

№ з/п

2 3



9,42

2

кількість робочих проєктів по берегоукріпленню 

берегів річок з розчисткою та поглибленням в межах 

міста, який необхідно реалізувати
од.

Програма діяльності та розвитку комунального 

підприємства комбінату комунальних 

підприємств Старокостянтинівської міської ради  

на 2021-2023 роки

0,00 1,00 1,00

1

площа парку, реконструкцію якого планується 

здійснити
га

Програма діяльності та розвитку комунального 

підприємства комбінату комунальних 

підприємств Старокостянтинівської міської ради  

на 2021-2023 роки

0,00 9,42

34 000,00

0 продукту

7

обсяг видатківи на оплату комунальних послуг

грн.

Комунальне підприємство "Старокостянтинівське 

міське бюро технічної інвентаризації" 0,00 34 000,00

6

обсяг видатків на оплату послуг інтернету

грн.

Комунальне підприємство "Старокостянтинівське 

міське бюро технічної інвентаризації" 0,00 1 380,00 1 380,00

5

обсяг видатків на оплату охороної сигналізації

грн.

Комунальне підприємство "Старокостянтинівське 

міське бюро технічної інвентаризації" 0,00 4 500,00

4

обсяг видатків на  виплату заробітної плати

грн.

Комунальне підприємство "Старокостянтинівське 

міське бюро технічної інвентаризації" 0,00 136 278,63 136 278,63

3

обсяг видатків на придбання канцтоварів

грн.

Комунальне підприємство "Старокостянтинівське 

міське бюро технічної інвентаризації" 0,00 841,37

9,42

2

реалізація робочого проєкту по берегоукріпленню 

берегів річок з розчисткою та поглибленням в межах 

міста од.

Програма діяльності та розвитку комунального 

підприємства комбінату комунальних 

підприємств Старокостянтинівської міської ради  

на 2021-2023 роки

0,00 1,00 1,00

1

реконструкція  центрального парку культури згідно  

з проєктом

га

Програма діяльності та розвитку комунального 

підприємства комбінату комунальних 

підприємств Старокостянтинівської міської ради  

на 2021-2023 роки

0,00 9,42

Спеціальний фонд УсьогоЗагальний фонд

2

затрат

53 4 6 7

Одиниця 

виміру
Показники

841,37

4 500,00

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

0



34 000,00

0 якості

7

витрати на оплату комунальних послуг

грн.

Комунальне підприємство "Старокостянтинівське 

міське бюро технічної інвентаризації" 0,00 34 000,00

4 500,00

6

витрати на оплату послуг інтернету

грн.

Комунальне підприємство "Старокостянтинівське 

міське бюро технічної інвентаризації" 0,00 1 380,00 1 380,00

5

витрати на оплату охороної сигналізації

грн.

Комунальне підприємство "Старокостянтинівське 

міське бюро технічної інвентаризації" 0,00 4 500,00

841,37

4

витрати на  виплату заробітної плати

грн.

Комунальне підприємство "Старокостянтинівське 

міське бюро технічної інвентаризації" 0,00 136 278,63 136 278,63

3

витрати на придбання канцтоварів

грн.

Комунальне підприємство "Старокостянтинівське 

міське бюро технічної інвентаризації" 0,00 841,37

15 588 000,00

2

ередня вартість реалізації робочого проєкту по 

берегоукріпленню берегів річок з розчисткою та 

поглибленням в межах міста
грн.

Програма діяльності та розвитку комунального 

підприємства комбінату комунальних 

підприємств Старокостянтинівської міської ради  

на 2021-2023 роки

0,00 11 448 122,00 11 448 122,00

1

середня вартість реконструкції  центрального парку 

культури
грн.

Програма діяльності та розвитку комунального 

підприємства комбінату комунальних 

підприємств Старокостянтинівської міської ради  

на 2021-2023 роки

0,00 15 588 000,00

34 000,00

0 ефективності

7

витрати на оплату комунальних послуг

грн.

Комунальне підприємство "Старокостянтинівське 

міське бюро технічної інвентаризації" 0,00 34 000,00

4 500,00

6

витрати на оплату послуг інтернету

грн.

Комунальне підприємство "Старокостянтинівське 

міське бюро технічної інвентаризації" 0,00 1 380,00 1 380,00

5

витрати на оплату охороної сигналізації

грн.

Комунальне підприємство "Старокостянтинівське 

міське бюро технічної інвентаризації" 0,00 4 500,00

841,37

4

витрати на  виплату заробітної плати

грн.

Комунальне підприємство "Старокостянтинівське 

міське бюро технічної інвентаризації" 0,00 136 278,63 136 278,63

3

витрати на придбання канцтоварів

грн.

Комунальне підприємство "Старокостянтинівське 

міське бюро технічної інвентаризації" 0,00 841,37



М.П.

100,003

рівень готовності комунального підприємства

відс.

Комунальне підприємство "Старокостянтинівське 

міське бюро технічної інвентаризації" 0,00 100,00

13,00

2

питома вага реалізації робочого проєкту по 

берегоукріпленню берегів річок з розчисткою та 

поглибленням в межах міста
відс.

Програма діяльності та розвитку комунального 

підприємства комбінату комунальних 

підприємств Старокостянтинівської міської ради  

на 2021-2023 роки

0,00 12,00 12,00

1

питома вага реконструкції центрального парку 

культури  та відпочинку
відс.

Програма діяльності та розвитку комунального 

підприємства комбінату комунальних 

підприємств Старокостянтинівської міської ради  

на 2021-2023 роки

0,00 13,00

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

Фінансове управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів Старокостянтинівської міської ради, начальник 

фінансового управління виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради Валентина КАМІНСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)(підпис)

Микола МЕЛЬНИЧУК

ПОГОДЖЕНО

Міський голова


