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1.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 07 серпня 2019 року № 336

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024  РОКИ загальний (Форма 2022-1)

Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області  відноситься до органів місцевого самоврядування, який представляє загальні інтереси Старобільської міської територіальної громади в межах 

повноважень визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Діяльність виконавчого комітету Старобільської міської ради Луганської області регулюється 

 регламентом роботи міської ради та регламентом виконавчого комітету міської ради

Виконавчий комітет  Старобільської міської ради Луганської області зареєстрований в Держаному реєстрі, як юридична особа, має статус неприбуткової організації (установа). Форма власності – комунальна. 

Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області зареєстрований в Старобільській МДПІ 22.07.2000 р. за № 61 як платник податків. У відповідності до статей 89, 91  Бюджетного кодексу України, 

 з урахування затверджених міських програм, з бюджету Старобільської міської територіальної громади  фінансуються видатки на

 -  Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад;

 - Інша діяльність у сфері державного управління;

 - Інші програми та заходи у сфері освіти;

 - Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню;

 - Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги;

 -Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту;

 -Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення;

 -Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд;

 -Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення "Спорт для всіх"та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону;

 -Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства;

 -Організація благоустрою населених пунктів;

 -Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту;

 -Заходи з енергозбереження;

 -Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї;

 -Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування;

-Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

(код бюджету)

Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз)

                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

1252800000

2024 рік (прогноз)

3 4 5 6 7

2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено)

04051833

38 930 737

26 355

732 932 786 942

(код за ЄДРПОУ)

(0)(2)
(код Типової відомчої класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Ціль державної політики № 19 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, організація управління виконання бюджету, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників 

бюджетного процесу

Одиниця виміру

2

Найменування показника результату

1

35 500 000 36 373 324Виконання наданих законодавством повноважень грн. 0 31 197 509

Виконання функцій КУ "Трудовий архів" на території Старобільської міської 

територіальної громади

грн.

Забезпечення медичними кадрами заклади охорони здоров`я громади грн. 0 23 000 23 000 24 840

0 0 841 400

8 354 716Надання населенню амбулаторно-поліклінічної  та стаціонарної седичної 

допомоги

грн. 0 16 053 924 18 300 000 7 934 204

Ціль державної політики № 20 - Створення належних умов для збереження, збільшення та використання соціально значущих документів ліквідованих установ району для забезпечення захисту законних 

прав та інтересів громадян

Ціль державної політики № 21 - Поліпшення якості та доступності медичної допомоги населенню громади

Ціль державної політики № 22 - Покращення надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню

Ціль державної політики № 23 - Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров`я
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(грн)

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

1

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціонально

ї класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

2 10

0210000

2024 рік (прогноз)

119 637

Номер цілі 

державної політики

9

2023 рік (прогноз)2020 рік (звіт)

7

2 189 707

1 451 606

Ціль державної політики № 26 - Участь у формування державної політики у сфері молоді і спорту та забезпечення її реалізації на належному рівні

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд та 

забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних 

заходів

грн.

Виконавчий комітет Старобільської міської ради 

Луганської області

0

2021 рік (затверджено)

46 443 854 60 010 550 59 712 270

3 4 5 6 8

2022 рік (проект)

Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та 

надання первинної медичної допомоги

грн. 0 3 020 090 3 351 200 2 055 393

0 1 386 969 1 766 300 1 369 440

19 462Заходи державної політики з питань дітей грн. 0 17 000 47 690 18 360

7 562 808

Ціль державної політики № 31 - Зменшення споживання енергетичних ресурсів

Підвищення рівня благоустрою Старобільської міської територіальної 

громади

грн. 0 693 820 229 280 7 128 000

502 281

Ціль державної політики № 27 - Організація благоустрою населених пунктів, утримання об`єктів благоустрою в належному стані

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових 

фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

грн. 0 324 919 180 000 477 000

57 294

Ціль державної політики № 33 - Забезпечення співпраці та взаємодії у вирішенні завдань та фукнкцій місцевого самоврядування відповідно до Конституції України та Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні"

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки грн. 0 50 000 45 000 54 000

343 764

Ціль державної політики № 32 - Дослідження і розробка експерно-грошової оцінки земельної ділянки

збереження енергоресурсів та їх економне використання грн. 0 300 000 100 000 324 000

229 176

Ціль державної політики № 41 - Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха, запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 а території 

м.Старобільськ

грн. 0 200 000 100 000 216 000

34 376

Ціль державної політики № 34 - Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій

Сплата щорічних членських внесків до ВАОМС "Асоціація міст України" грн. 0 293 800 42 700 32 400

грн. 0 42 000 84 000 0

0

Ціль державної політики № 42 - створення оптимальних умов для встановлення місцевого самоврядування в Україні й підвищення ефективності його функціонування

Реконструкція площинних споруд Комунальної установи "Фізкультурно-

 спортивний комплекс “Колос” Старобільської міської ради Луганської

області

грн. 0 6 120 000 2 727 577 0

Ціль державної політики № 24 - Створення умов для забезпечення прав дітей, у томі числі тих,які виховуються в сім`ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

Ціль державної політики № 25 - Забезпечення в належному стані існуючої мережі спортивни хспоруд та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

0нша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-комунального 

господарства

грн. 0 15 306 25 000 0

0

Ціль державної політики № 44 - утримання в належному стані об`єктів житлово-комунального господарства

Нецільова матеріальна допомога почесним громадянам міста Старобільськ грн. 0 56 180 8 500 0

0

Ціль державної політики № 43 - Соціальна підтримка Почесних громадян

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, а саме 

транспорне забезпечення перевезень військовозобов`язаних і призовників до 

пунктів збору
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0210000

500 000 572 940 0

0217325 7325 0443 Будівництво-1 споруд, установ та закладів фізичної 

культури і спорту

0 6 120 000

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі 

державної політики
2024 рік (прогноз)

Найменування відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз)

Код 

Функціонально

ї класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено)

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

1 432 109

35 000 000 38 357 797 0 19

0210180 180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 0 772 790

Виконавчий комітет Старобільської міської ради 

Луганської області

0 20 770 000 03 361 097 572 940

7 85 6

0210150 150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті ради 

(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0 29 737 509

925 400 786 942 0 20

0211142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 0 23 000 23 000 13 800 0 21

22

0212111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги

0 2 748 176 3 351 200 2 189 707 0 23

0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню

0 10 081 006 18 300 000 8 354 716 0

24

0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення

0 56 180 8 500 8 618 9 072 43

0213112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх 

соціального захисту

0 17 000 47 690 19 462 0

25

0215061 5061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного 

здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення 

фізкультурно-масових заходів серед населення 

регіону

0 324 919 180 000 502 281 0 26

0215041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних 

споруд

0 1 361 268 1 766 300 1 451 606 0

105 300 110 565

44

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 0 693 820 140 760 7 562 808 0 27

0216017 6017 0620 Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів 

житлово-комунального господарства

0 15 306 25 000 0 0

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха

0 200 000 100 000 229 176 0

31

0217680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого 

самоврядування

0 29 380 42 700 34 376 0 33

0217640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 0 300 000 100 000

34

0218120 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах 0 83 500

60 010 550 59 712 270 119 637

0 95 681 0

 УСЬОГО 0 46 443 854

0218110 8110 0320

19

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 0 0

0210150 150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті ради 

(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0 14 600 000

88 520 0 0 27

2 727 577 0 0 41
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 (ініціали та прізвище)

 (ініціали та прізвище)

Оксана КЛЕНЬКА

Міський голова Яна ЛІТВІНОВА

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер
 (підпис)

 (підпис)

0217650 7650 0490 Проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки чи права на неї

0 50 000

3 361 097 572 940 0

45 000 0 0 32

 УСЬОГО 0 20 770 000


