
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_09 серпня 2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____255/2021-р_____ 

 

 

Про уточнення паспортів 

бюджетних програм на 2021 рік 

 

На виконання статті 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 сесії 

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

бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік», 

керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Уточнити паспорти бюджетних програм виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради на 2021 рік, які затверджені 

розпорядженням міського голови від 12 лютого 2021 року № 39/2021-р «Про 

затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік», за кодами 

програмної класифікації (КПКВК), що додаються: 

0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у 

разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;  

0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої  

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету». 

 

2. Затвердити паспорти бюджетних програм виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради на 2021 рік за кодами програмної 

класифікації (КПКВК), що додаються: 

0217390 «Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг»; 

0217540 «Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності  

широкосмугового доступу до інтернету в сільській місцевості». 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

12 лютого 2021 року № 39/ 2021-р) 

(у редакції розпорядження міського голови 

09 серпня 2021 року № 255/2021-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. 
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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 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 01 жовтня 2010 року № 1147 «Про деякі питання 

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

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

методу складання та виконання місцевих бюджетів»; рішення сесії 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»; лист відділу бухгалтерського обліку виконавчого 

комітету міської ради від  21 липня 2021 року   № 06-124/2021. 

 

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 
 1141254,81 1141254,81 

9 Реконструкція та реставрація інших об’єктів 0,00 2918841,00 2918841,00 

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 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 листів, звернень на одного працівника      

 кількість рішень міської ради, виконавчого 

комітету міської ради, розпоряджень 

міського голови на одного працівника 
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 

09 серпня 2021 року № 255/2021-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. 

 

0217390 

 

7390 

 

0490 

«Розвиток мережі центрів надання 

адміністративних послуг»  

 

2255200000 
(код 

Програмної 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуван

ня 
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 – 300000 гривень 00 копійок у тому числі загального 

фонду - 0 гривень 00 копійок  та спеціального фонду – 300000 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); розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 09 червня 2021 року № 619-р «Про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг», рішення сесії 

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

територіальної громади на 2021 рік».  

 

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

 

№ 

з/п 
Ціль державної політики 

 Реалізація заходів, спрямованих на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг 

 

7. Мета бюджетної програми: створення оптимальних умов для задоволення громадян послугами  надання  

адміністративних послуг.  

 

8. Завдання бюджетної програми 

 

№ 

з/п  
Завдання 

 Здійснення  заходів, спрямованих на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг 

 

9. Напрямки використання бюджетних коштів 
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гривень 

№ 

з/п 
Напрями використання бюджетних коштів 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

 

Придбання робочої станції для оформлення та видачі документів, 

що підтверджують громадянство України, посвідчення особи чи її 

спеціальний статус, з комплектом обладнання для зняття 

біометричних даних (параметрів) особи 

0,00 300000,00 300000,00 

 

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 

 
 0,00 0,00 0,00 

Усього 0,00 0,00 0,00 

 

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 

1 Затрат           

  обсяг видатків  Грн  0,00 300000,00 300000,00 

2 Продукту        

 кількість комплектів Од.  0 1 1 

3 Ефективності      
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  
середні витрати на 

придбання 
Грн Розрахунок 0,00 300000,00 300000,00 

4 Якості      

  

кількість комплектів, які 

придбані для розвитку 

мережі центрів надання 

адміністративних послуг, 

до кількості, які 

потребують послуги 

% Розрахунок 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) 

       



 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 

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 – 67879407 гривень 66 копійок, у тому числі 

загального фонду – 25000000 гривень 00 копійок та спеціального фонду – 42879407  гривень 66 копійок. 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови                        

12 лютого 2021 року № 39/2021-р 

(у редакції розпорядження міського голови 

09 серпня 2021 року № 255/2021-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 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»; розпорядження міського голови від                                

15 липня 2021 року № 243/2021-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 

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 

3 Забезпечення проведення  капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури 

 

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 із забезпечення технічно-експлуатаційних характеристик автодоріг і тротуарів 

2 
Забезпечення проведення поточного та капітального ремонтів 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 

Спеціальний 

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’їзних доріг, 

автомобільних стоянок та стоянок таксі 
0,00 41559407,66 41559407,66 

5 
Виготовлення проєктно-кошторисної документації, технічний 

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

Усього 25000000,00 42879407,66 67879407,66 

 

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 діяльності та розвитку комунального підприємства  25000000,00 42879407,66 67879407,66 



4 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

 «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» на 2021-2023 роки    

Усього 25000000,00 42879407,66 67879407,66 

 

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 «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 
     

 
покращення стану 

вулично-дорожньої мережі 
%  0,9 0 0,9 

 
Утримання доріг міста в належному стані 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

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 Якості      

  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 

3 Ефективності       

 середня вартість на 

утримання одного моста 

(шляхопровода) 

Грн 
Програма діяльності 

підприємства 
140625 0,00 140625 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

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 Продукту       

 площа вуличо-дорожньої 

мережі, на якій 

планується провести 

капітальний ремонт 

Тис. кв. м Програма діяльності 

підприємства 
0 78,414 78,414 

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 2 

 Виготовлення проєктно-кошторисної документації та її експертиза 

1 Продукту           

 кількість проєктно- 

кошторисної документації,  
Шт. 

Програма діяльності 

підприємства 
0 70 70 



7 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 яку потрібно виготовити      

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 

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 

Капітальний ремонт доріг 

1 Затрат      

 обсяг фінансування 

Грн 

Розпорядження міського 

голови від 15 липня 2021 

року № 243/2021-р «Про 

внесення змін до 

бюджету 

Старокостянтинівської 

міської територіальної 

громади на 2021 рік» 

0,00 7120592,34 2120592,34 

2 Продукту      

 площа вулично-дорожньої 

мережі, на якій планується 

провести капітальний 

ремонт 

Тис. кв. м   14,342 14,372 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 7 

 кількість доріг 

Шт. 

Розпорядження міського 

голови від 15 липня 2021 

року № 243/2021-р «Про 

внесення змін до 

бюджету 

Старокостянтинівської 

міської територіальної 

громади на 2021 рік» 

 2 2 

3 Ефективності      

 середня вартість 1 кв. м 

капітального ремонту 

вулично-дорожньої мережі 

Грн   495,45 495,45 

 поліпшення стану вулично-

дорожньої мережі 
%   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  

09 серпня 2021 року № 255/2021-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. 

 

0217540 

 

7540 

 

0460 

«Реалізація заходів, спрямованих на 

підвищення доступності 

широкосмугового доступу до інтернету в 

сільській місцевості»  

 

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 – 226000 гривень 00 копійок у тому числі загального 

фонду - 226000 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); розпорядження Кабінету Міністрів України від         

09 червня 2021 року № 622-р «Про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській 

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

Старокостянтинівської територіальної громади на 2021 рік».  

 

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

 

№ 

з/п 
Ціль державної політики 

 
Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до інтернету в сільській 

місцевості 

 

7. Мета бюджетної програми: створення оптимальних умов для задоволення в послугах зв’язку, інформаційних 

потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі використання 

електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп’ютерних технологій. 

  

8. Завдання бюджетної програми 

№ 

з/п  
Завдання 

 
Здійснення заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до інтернету в 

сільській місцевості 

 

9. Напрямки використання бюджетних коштів 
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гривень 

№ 

з/п 
Напрями використання бюджетних коштів 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

 

Підключення закладів соціальної інфраструктури до 

широкосмугового доступу до інтернету, що розташовані в населених 

пунктах, у яких відсутнє покриття волоконно-оптичними мережами 

226000,00 0,00 226000,00 

 

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 

 
 0,00 0,00 0,00 

Усього 0,00 0,00 0,00 

 

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 

1 Затрат                                  

  обсяг видатків  Грн  226000,00 0,00 226000,00 

2 Продукту      

  кількість об’єктів Од.  8 0 8 

3 Ефективності        

  
середні витрати на підключення 

одного закладу 
Грн Розрахунок 28250,00 0,00 28250,00 

 



 

4 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Якості      

  

питома вага кількості закладів, 

які підключені до 

широкосмугового доступу до 

інтернету, до кількості, які 

потребують підключення 

% Розрахунок 100 0 100 

 

 

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) 

       


