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Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області
0100000

(найменування головного розпорядника)

2. 0110000

(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

__________________№_________________________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1.

3. 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій

(код)

Виконавчий комітет Старобільської міської ради  Луганської області

(код)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

14 394 413,00 гривень, у тому числі загального фонду

0117363

(код) (КФКВК)

гривень.спеціального фонду- 14 394 413,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми
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Придбання обладнання для скейт-парку на території комунального закладу "Парк культури та відпочинку Старобільської міської ради Луганської області 

13

4 Облаштування місця відпочинку населення по вулиці Набережній в м.Старобільськ Старобільського району Луганської області

5 Облаштування  місця  відпочинку населення по кварталі Ватутіна  в м.Старобільськ Старобільського району Луганської області

6 Облаштування  місця  відпочинку населення по  вулиці Залізнична  в м.Старобільськ Старобільського району Луганської області

7 Придбання спеціальної техніки для благоустрія м.Старобільська Луганської області

8 Придбання мобільної сцени та одягу сцени для комунального закладу "Парк культури та відпочинку Старобільської міської ради Луганської області

9 Капітальний ремонт тротуару на кв.Ватутіна м.Старобільськ Луганської області (від магазину "Маяк" до вул.Південна)

10 Будівництво внутрішньоквартальної дороги на кв.Ватутіна від будинку  №27 до вул.Південна у м.Старобільськ Луганської області

11 Придбання автобусних зупинок

12

1

Капітальний ремонт даху гуртожитку на пл.Гоголя, буд.2 м.Старобільськ, Луганської області

Облаштування спортивного майданчика для занять спортом та фізкультурою жителям кв.Ватутина в м.Старобільськ Старобільського району Луганської області

2 Облаштування дитячого майданчика для проведення дозвілля дітей та підлітків кв.Південний в м.Старобільськ Старобільського району Луганської області

3 Облаштування дитячого майданчика для проведення дозвілля дітей та підлітків вул. Курчятова в м.Старобільськ Старобільського району Луганської області

Ціль державної політики

№ з/п Завдання

№ з/п

7. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

8. Завдання бюджетної програми

Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 Конституція України;

 Бюджетний кодекс України;

 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

 Закон України"Про  Державний бюджет України на 2019рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджених прогамм та  результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів 

 у галузі"Державне управління";

 Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(із змінами.);

 Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових  програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";

 Наказ від 26.08.2017р. № 836 "Про деякі питання запровадження прогамно-цільового методу";

Рішення від 20 грудня 2018р. № 51/8 "Про міський бюджет м.Старообільськ на 2019р";                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Рішення сесії міської ради від 28.02.2019 № 53/18 «Про внесення змін до рішення Старобільської міської ради Луганської області сьомого скликання «Про міський бюджет м.Старобільськ 

на 2019 рік» від 20.12.2018 № 51/8»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Деякі питання розподілу  у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного  

розвитку окремих територій" від 07.11.2018 № 867-р.                                                                                                                                                                                                                                                                

Рішення сесії міської ради від 10.09.2019 № 61/3 «Про внесення змін до рішення Старобільської міської ради Луганської області сьомого скликання «Про міський бюджет м.Старобільськ 

на 2019 рік» від 20.12.2018 № 51/8»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Деякі питання розподілу  у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного  

розвитку окремих територій" від 10.07.2019№ 500-р.;                                                                                                                                                                                                                   Рішення сесії міської 

ради від 25.10.2019 № 63/3 «Про внесення змін до рішення Старобільської міської ради Луганської області сьомого скликання «Про міський бюджет м.Старобільськ на 2019 рік» від 

20.12.2018 № 51/8».       

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



starobelsk.lg.ua     starobelsk.lg.ua     starobelsk.lg.ua

starobelsk.lg.ua     starobelsk.lg.ua     starobelsk.lg.ua

3

 Облаштування дитячого  майданчику для  проведення дозвілля дітей 

та підлітків на кв.Південний в м.Старобільськ Старобільського району 

Луганської області

грн

Рішення міської ради від 20.12.2018 

№51/8 "Про міський бюджет м. 

Старобільськ на 2019 рік" (зі 

змінами)

62 400,00 62 400,00

   Облаштування дитячого  майданчику для  проведення дозвілля дітей 

та підлітків на вул.Курчатова  в м.Старобільськ Старобільського 

району Луганської області

грн

Рішення міської ради від 20.12.2018 

№51/8 "Про міський бюджет м. 

Старобільськ на 2019 рік" (зі 

змінами)

62 400,00 62 400,00

Рішення міської ради від 20.12.2018 

№51/8 "Про міський бюджет м. 

Старобільськ на 2019 рік" (зі 

змінами)

83 200,00 83 200,00

69 333,33

5 Кількість обєктів , що  планується од. розрахунок 3,00

ефективності

Спеціальний фонд

Придбання спеціальної техніки для благоустрія м.Старобільська 

Луганської області

Загальний фонд

6 Середня вартість одного обєкту грн розрахунок

№ з/п

Міська цільова програма благоустрою міста Старобільськ 0,00

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

9 791 642,00

1
Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій
0,00

1 42 53

1 9791642,00

14394413,00 14394413,00

1 4

№ з/п Усього

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру
Показники Загальний фонд

Напрями використання бюджетних коштів

2 3

Спеціальний фонд

Усього

9791642,00

Усього

2

Облаштування спортивного майданчику для заніть спортом та 

фізкультурою жителям кв.Ватутіна в м.Старобільськ Старобільського 

району Луганської області

грн

4

продукту

Усього

0,00 9 791 642,00

6 7
затрат

1 Обсяг видатків грн

Рішення міської ради від 20.12.2018 

№51/8 "Про міський бюджет м. 

Старобільськ на 2019 рік" (зі 

змінами)

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми

0,00

5

208 000,00 208 000,00

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

14 394 413,00 14 394 413,00

1 2 3 4 5
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18
Булівництво внутрішеьоквартальної дороги від будинку № 27 на 

кв.Ватутина до вул.Південня у м.Старобільськ Луганської області
грн

Рішення міської ради від 20.12.2018 

№51/8 "Про міський бюджет м. 

Старобільськ на 2019 рік" (зі 

724 361,00 724 361,00

17
Будівництво дитячого майданчику по вулиці Залізнична в місті 

Старобільськ Старобільського Луганської області
грн

Рішення міської ради від 20.12.2018 

№51/8 "Про міський бюджет м. 

Старобільськ на 2019 рік" (зі 

змінами)

75 000,00 75 000,00

Облаштування території міста

15
Облаштування місця відпочинку населення по вулиці Набережній в 

місті Старобільськ Старобільського району Луганської області
грн

Рішення міської ради від 20.12.2018 

№51/8 "Про міський бюджет м. 

Старобільськ на 2019 рік" (зі 

змінами)

425 000,00 425 000,00

Для комунального закладу "Парк культури та відпочинку" 

Старобільської міської ради Луганської області

16
  Облаштування місця відпочинку населення по кварталі Ватутіна  

міста Старобільськ Старобільського району Луганської області
грн

Рішення міської ради від 20.12.2018 

№51/8 "Про міський бюджет м. 

Старобільськ на 2019 рік" (зі 

змінами)

200 000,00 200 000,00

13 Придбання мобільної сцени та одягу сцени грн

Рішення міської ради від 20.12.2018 

№51/8 "Про міський бюджет м. 

Старобільськ на 2019 рік" (зі 

змінами)

370 000,00 370 000,00

14
Придбання обладнання для влаштування скейт-парку на території 

комунального 
грн

Рішення міської ради від 20.12.2018 

№51/8 "Про міський бюджет м. 

Старобільськ на 2019 рік" (зі 

змінами)

480 000,00 480 000,00

Причеп тракторний 2ПТС -4 грн

Рішення міської ради від 20.12.2018 

№51/8 "Про міський бюджет м. 

Старобільськ на 2019 рік" (зі 

змінами)

195 000,00 195 000,00

10
Екскаватор - навантажувач ЕО -2626 з щелепно-навантажувальним 

ковшем на базі трактору Беларус 82.1
грн

Рішення міської ради від 20.12.2018 

№51/8 "Про міський бюджет м. 

Старобільськ на 2019 рік" (зі 

змінами)

1 100 000,00 1 100 000,00

11
Автогрейдер BGD-140, укомплектований грейдерним та бульдозерним 

відвалом

Рішення міської ради від 20.12.2018 

№51/8 "Про міський бюджет м. 

Старобільськ на 2019 рік" (зі 

змінами)

2 546 642,00 2 546 642,00

2 500 000,00

9
Машина дорожня комбінована МДКЗ (з піскорозкидальним 

обладнанням та поворотним віввалом) на базі самоскида МАЗ -5550)
грн

Рішення міської ради від 20.12.2018 

№51/8 "Про міський бюджет м. 

Старобільськ на 2019 рік" (зі 

змінами)

2 600 000,00 2 600 000,00

7   Обсяг видатків грн

Рішення міської ради від 20.12.2018 

№51/8 "Про міський бюджет м. 

Старобільськ на 2019 рік" (зі 

змінами)

8 941 642,00 8 941 642,00

8 Сміттєвоз з боковим завантаженням СБМ-304/2 на шасі МАЗ-5340 грн

Рішення міської ради від 20.12.2018 

№51/8 "Про міський бюджет м. 

Старобільськ на 2019 рік" (зі 

змінами)

2 500 000,00

12



starobelsk.lg.ua     starobelsk.lg.ua     starobelsk.lg.ua

starobelsk.lg.ua     starobelsk.lg.ua     starobelsk.lg.ua

М.П.

20
Капітальний ремонт даху гуртожитку на пл.Гоголя, 

буд.м.Старобільськ, Луганської області
грн

Рішення міської ради від 20.12.2018 

№51/8 "Про міський бюджет м. 

Старобільськ на 2019 рік" (зі 

змінами)

822 847,00 822 847,00

19
Капітальний ремонт тротуару на кв. Ватутіна м. Старобільськ 

Луганської області (від магазину "Маяк" до вул.Південна)
грн

Рішення міської ради від 20.12.2018 

№51/8 "Про міський бюджет м. 

Старобільськ на 2019 рік" (зі 

1 397 563,00 1 397 563,00

(Дата погодження)

Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області

(Назва місцевого фінансового органу)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова Я.М.Літвінова

Міський голова Я.М.Літвінова

21 Придбання автобусних зупинок грн

Рішення міської ради від 20.12.2018 

№51/8 "Про міський бюджет м. 

Старобільськ на 2019 рік" (зі 

змінами)

750 000,00

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

750 000,00


