
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_ 02 вересня 2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____288/2021-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»: 

 

Уточнити паспорти бюджетних програм виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради на 2021 рік: 

затверджений розпорядженням міського голови від 12 лютого 2021 року  

№ 39/2021-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік», за 

кодом програмної класифікації (КПКВК) 0218110 «Заходи із запобігання та 

ліквідації надзвичайної ситуації наслідків стихійного лиха» (додається); 

затверджений розпорядженням міського голови від 08 липня 2021 року                 

№ 233/2021-р «Про уточнення паспортів бюджетних програм на 2021 рік», за 

кодом програмної класифікації (КПКВК) 0217670 «Внески до статутного 

капіталу суб’єктів господарювання» (додається). 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови                    08 

липня 2021 року № 233/2021-р                             

(у редакції розпорядження міського голови       

02 вересня 2021 року № 288/2021-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 
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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»; 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); Статут комунального підприємства «Старокостянтинівське міське бюро 

технічної інвентаризації», затверджений рішенням 19 сесії 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; 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»; рішення сесії міської ради від 28 травня 2021 № 15/5/VIII «Про реорганізацію 

комунального підприємства «Старокостянтинівське бюро технічної інвентаризації Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницької області»; розпорядження міського голови від 12 серпня 2021 року № 258/2021-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 2 

1 
Підвищення ефективності та надійності функціонування комунальних підприємств для життєзабезпечення 

населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг 
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Продовження додатка  

 

1 2 

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. 

 

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 ремонту внутрішньо будинкових 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 

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

 

1 2 3 4 5 

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

3 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 

вул. Франка та вул. Варчука 

0,00 4500000,00 4500000,00 

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 700400,00 700400,00 

Усього 0,00 700400,00 700400,00 

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 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

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 

Комунальне підприємство «Старокостянтинівське міське бюро технічної інвентаризації» 

 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 0,00 160000,00 160000,00 

Усього 0,00 12634880,00 12634880,00 

 

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 

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 700400,00 700400,00 

4 Програма діяльності та розвитку Старокостянтинівської 

житлово-експлуатаційної контори на 2021-2023 роки 0,00 751680,00 751680,00 

5 Програма діяльності та розвитку комунального ремонтно- 0,00 1355000,00 1355000,00 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

 будівного шляхового підприємства на 2021-2023 роки    

6 Комунальне підприємство «Старокостянтинівське міське 

бюро технічної інвентаризації» 
 160000,00 160000,00 

Усього 0,00 12634880,00 12634880,00 

 

11. Результативні показники бюджетної програми  

 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Загальни

й 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 парку 
Шт. 

Програма 

підприємства 
 55 55 

 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  Шт. Програма  0 50 50 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 необхідно оснастити  підприємства    

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 

Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення водопровідно-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      
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 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 

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 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Затрат      

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

0  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 1250000,0

0 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 КП 

«Водоканал»  

   

 придбання повітродувки ES106/4Р 

 

Договір з «ТОВ 

Далгакиран 

Компрессор Україна» 

від 23 грудня 2020 

року № 23-12-20 

   

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

0  загальна кількість повітродувок Шт.  0 1 1 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Продукту      

 частина вартості повітродувки Грн  0 700000,00 700000,00 

 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 КП «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 Шт.  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 водопостачання 

та водовідведення 

% Розрахунок 0 45 45 

Комунальне підприємство «Міськсвітло» Старокостянтинівської міської ради 

1 Затрат      

 
кількість автомобілів, які потрібно 

закупити 
Шт. 

Програма 

діяльності та    
0 1 1 
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Продовження додатка 

 
1 2 3 4 5 6 7 

  
 

розвитку МКП «Міськсвітло» 

на 2021-2023 роки 
   

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 700400,00 700400,00 

4 Якості       

 

економія коштів за рік, що виникла 

в результаті впровадження в 

експлуатацію придбаної автовишки 

Грн Розрахунок 0 14,9 14,9 

 
відсоток збільшення матеріальних 

активів до попереднього року 
% Розрахунок  24 24 

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 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Якості       

 рівень виконання робіт %     

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

1 Затрат       

 машина розміточна 
Шт. 

Програма діяльності та розвитку 

підприємства  
0 1 1 

 причіп тракторний 
Шт. 

Програма діяльності та розвитку 

підприємства  
0 1 1 

 фреза дорожня 
Шт. 

Програма діяльності та розвитку 

підприємства  
0 1 1 

 вібротрамбовка 
Шт. 

Програма діяльності та розвитку 

підприємства  
0 1 1 

2 Продукту      

3 Ефективності      

 середня вартість машини 

розміточної 
Грн 

Програма діяльності та розвитку 

підприємства  
0,00 500000,00 500000,00 

 середня вартість причіпа 

тракторного 
Грн 

Програма діяльності та розвитку 

підприємства  
0,00 225000,00 225000,00 

 середня вартість фрези 

дорожньої 
Грн 

Програма діяльності та розвитку 

підприємства  
0,00 600000,00 600000,00 

 середня вартість 

вібротрамбівки Грн 
Програма діяльності та розвитку 

підприємства  
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 

%     

Комунальне підприємство «Старокостянтинівське міське бюро технічної інвентаризації» 

1 Затрат Шт. Розрахунок   1 1 

 кількість комп’ютерної 

техніки, яку потрібно 

закупити 

Грн Передавальний акт, розрахунково-платіжні 

відомості із заробітної  плати   108497,35 108497,35 

 обсяг видатків на 

погашення заборгованості 

із  заробітної плати 

Грн Розрахунок 

  11396,02 11396,02 

 обсяг видатків на монтаж 

та наладку засобів 

охороної сигналізації 

  

 

      

2 Продукту      

 кількість комп’ютерної  

техніки, яку планується 

закупити 

Шт. 

Розрахунок 

  1 1 

 витрати на погашення 

заборгованості з виплати 

заробітної плати 

Грн Передавальний акт, розрахунково-платіжні 

відомості із заробітної плати   108497,35 108497,35 

 витрати на монтаж та 

наладку засобів охороної 

сигналізації 

Грн Розрахунок 

  11396,02 11396,02 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Ефективності 

 
     

 витрати на придбання 

комп’ютерної  техніки 
Грн 

Розрахунок 
  40106,63 40106,63 

 витрати на погашення 

заборгованості з виплати заробітної 

плати 

Грн 

Передавальний акт, 

розрахунково-платіжні відомості 

із заробітної плати 

 108497,35 108497,35 

 витрати на монтаж та наладку 

засобів охороної сигналізації 
Грн 

Розрахунок 
  11396,02 11396,02 

4 Якості       

 рівень готовності комунального 

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       

02 вересня 2021 року № 288/2021-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. 

 

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 

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 – 240000 гривень 00 копійок, у тому числі загального  

фонду - 160000 гривень 00 копійок та спеціального фонду – 80000 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); 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; розпорядження міського голови                  

від 09 серпня 2021 року № 254/2021-р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 10 червня 2021 року № 

197/2021-р». 

 

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 міської територіальної громади від надзвичайних 

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

організація заходів із створення місцевої автоматизованої системи оповіщення. 
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8. Завдання бюджетної програми 

 

№ 

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 

160000,00 80000,00 240000,00 

Усього 160000,00 80000,00 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 

1 2 3 4 5 

 

Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки на території Старокостянтинівської міської  

160000,00 80000,00 240000,00 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 
 територіальної громади на 2021-2025 роки    

Усього 160000,00 80000,00 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 

Од. 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 природного 

характеру, забезпечення пожежної 

та техногенної безпеки на          

території Старокостянтинівської  

160000,00 0,00 160000,00 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

   міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки 

   

 загальна вартість на придбання 

автономної акустичної системи 

Clarity MAX15MBAW 

Грн  

0,00 80000,00 80000,00 

2 Продукту      

 кількість автономних акустичних 

систем 

Шт.   0 10 10 

3 Ефективності      

 середня вартість одної системи Грн  0,00 8000,00 8000,00 

4 Якості      

 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) 

 


