
s
t
a
r
o
b
e
l
s
k
.
l
g
.
u
a
 
 
 
 
 
s
t
a
r
o
b
e
l
s
k
.
l
g
.
u
a
 
 
 
 
 
s
t
a
r
o
b
e
l
s
k
.
l
g
.
u
a

s
t
a
r
o
b
e
l
s
k
.
l
g
.
u
a
 
 
 
 
 
s
t
a
r
o
b
e
l
s
k
.
l
g
.
u
a
 
 
 
 
 
s
t
a
r
o
b
e
l
s
k
.
l
g
.
u
a

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

№

1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ

Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та будівництва  Старобільської 
міської ради Луганської області

Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та будівництва  Старобільської міської 

ради Луганської області 43957795

1210000

Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та будівництва  Старобільської міської 

ради Луганської області 43957795

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

  

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

1200000

гривень та

спеціального фонду- 4 416 449,00 гривень.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 9 911 658,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 495 209,00

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

12528000000

(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)

1217461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України,  Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",  Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування",  наказ 

Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, рішення 

Старобільської  міської ради від 26 серпня 2021 № 15/13 " "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 № 3/53 "Про бюджет Старобільської міської територіальної громади 

на 2021 рік"

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

№ з/п Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми
Покращення стану та забезпечення розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста

8. Завдання бюджетної програми

1 Забезпечення покращення стану мережі автомобільних доріг  місцевого користування,  її ефективне функціонування та розвиток



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

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

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги від будинку №5 кв.Ватутіна до вул.Рубіжна,м.Старобільськ,Луганської області" 

№ з/п Завдання

5
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт 
асфальтобетонного покриття дороги по вулиці Заводська в м. Старобільськ Луганської 
області"

1
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт 
асфальтобетонного покриття дороги по вул. Залізнична від вул. Рубіжна до вул. Південна 
м.Старобільськ,Луганської області"

1 509 155,00

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

49 737,00

3
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт 
асфальтобетонного покриття дороги від будинку №5 кв.Ватутіна до 
вул.Рубіжна,м.Старобільськ,Луганської області" 

0,00 42 632,00 42 632,00

2

7
Капітальний ремонт комунальної автодороги по вул. Кобиляцької м. Старобільськ, 
Луганської області

0,00 2 363 036,00 2 363 036,00

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт 
асфальтобетонного покриття дороги від будинку № 89 до буд.№ 95 по вул. Рубіжна, 
м.Старобільськ,Луганської області" 

0,00

1 2 3 4

11

49 737,00

5

Спеціальний фонд

0,00 45 474,00

Виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення трьох пристроїв примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки на автодорозі по вулиці Лангемака у м. Старобільськ

45 474,00

Усього

6 Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Заводська м. Старобільськ
7 Капітальний ремонт комунальної автодороги по вул. Кобиляцької м. Старобільськ, Луганської області

8
Поточний ремонт доріг комунальної власності по вулицям: Шевченка, Чернишевського, Харківська, Трудова, Набережна, Муранова, Велика Садова, Луганська, Монастирська, Шафрановського, Центральна, 
Рубіжна,П.Болото, Залізнична, Гімназична, Геологічна,, Гаршина, Вишнева, Айдарська, Піщана, Мала Садова, Миру, провулкам: Скоморохова, Зілотті, Загородній,Новий,кварталу Ватутіна м. Старобільськ

9. Напрями використання бюджетних коштів

1 Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. Залізнична від вул. Рубіжна до вул. Південна м.Старобільськ,Луганської області"

2 Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги від будинку № 89 до буд.№ 95 по вул. Рубіжна, м.Старобільськ,Луганської області" 
3

5
4 Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вулиці Буткова у місті Старобільськ Луганської області"

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вулиці Заводська в м. Старобільськ Луганської області"

9
Поточний ремонт доріг комунальної власності по сільським вулицям: с.Новоселівка вул Горького, с. Половинкине вул. Миру та вул. Центральна, с. Проїждже вул. Шкільна та вул. Центральна, с. Нижньопокровка 
вул.Чернишова, с.Калмиківка вул.Шкільна, с. Новоборове вул. Молодіжна, с. Світле вул. ЦентральнаПоточний ремонт доріг комунальної власності по сільським вулицям: с.Новоселівка вул Горького, с. Половинкине 

10 Нанесення горозонтальної дорожньої розмітки по вулицям міста Старобільськ Луганської області

4
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт 
асфальтобетонного покриття дороги по вулиці Буткова у місті Старобільськ Луганської 
області"

0,00 38 369,00 38 369,00

48 600,00

3 522 317,00

0,00 48 600,00

1

Поточний ремонт доріг комунальної власності по вулицям: Шевченка, Чернишевського, 
Харківська, Трудова, Набережна, Муранова, Велика Садова, Луганська, Монастирська, 
Шафрановського, Центральна, Рубіжна,П.Болото, Залізнична, Гімназична, Геологічна,, 
Гаршина, Вишнева, Айдарська, Піщана, Мала Садова, Миру, провулкам: Скоморохова, 
Зілотті, Загородній,Новий,кварталу Ватутіна м. Старобільськ

3 522 317,00 0,00

6 Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Заводська м. Старобільськ 1 828 601,000,00 1 828 601,00

УСЬОГО ВИДАТКИ РОЗВИТКУ КРІМ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ 

УСТАНОВ
0,00 4 416 449,00 4 416 449,00

2

Поточний ремонт доріг комунальної власності по сільським вулицям: с.Новоселівка вул 
Горького, с. Половинкине вул. Миру та вул. Центральна, с. Проїждже вул. Шкільна та вул. 
Центральна, с. Нижньопокровка вул.Чернишова, с.Калмиківка вул.Шкільна, с. Новоборове 
вул. Молодіжна, с. Світле вул. Центральна

1 509 155,00 0,00
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10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
9 911 658,00

УсьогоНайменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд

УСЬОГО 5 495 209,00

1 2 3 4 5

1
Міська програма соціально - економічного розвитку Старобільської міської 
територіальної громади на 2021 -2025 роки

0,00

5 495 209,00

6 7

Показники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

5

Усього

38 369,000,00 38 369,00

5 495 209,00 0,00

2 3 4

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту 
"Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги від будинку 
№ 89 до буд.№ 95 по вул. Рубіжна, м.Старобільськ,Луганської 
області" 

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту 
"Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги від будинку 
№5 кв.Ватутіна до вул.Рубіжна,м.Старобільськ,Луганської області"

грн. кошторис

затрат

0

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту 
"Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вулиці 
Буткова у місті Старобільськ Луганської області"

грн. кошторис

4 416 449,00

1

№ з/п

0,00

№ з/п

4 416 449,00

42 632,00 42 632,00

4 416 449,00

11. Результативні показники бюджетної програми

Усього 5 495 209,00 4 416 449,00 9 911 658,00

0,00

45 474,00

1

грн. кошторис 0,00

грн.

0

9 911 658,00

0,00 48 600,00 48 600,00

2 363 036,00

0,00 1 828 601,00 1 828 601,00

0,00

0,00 45 474,00

49 737,00

4 416 449,00

0

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту 
"Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вулиці 
Заводська в м. Старобільськ Луганської області'

грн. кошторис

0
Капітальний ремонт комунальної автодороги по вул. Заводська, м. 
Старобільськ, Луганської області

грн. кошторис

0
Капітальний ремонт комунальної автодороги по вул. Кобиляцької м. 
Старобільськ, Луганської області

0 49 737,00

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту 
"Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. 
Залізнична від вул. Рубіжна до вул. Південна 
м.Старобільськ,Луганської області"

кошторис

грн. кошторис

кошторис

5 495 209,00

2 363 036,00

1
Міська програма благоустрою на території Старобільської міської територіальної 
громади на 2021 -2025 роки

Обсяг фінансування грн.

УСЬОГО ІНШІ ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 5 495 209,00 0,00 5 495 209,00

450 000,00

4
Виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення трьох пристроїв 
примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки на автодорозі по вулиці 
Лангемака у м. Старобільськ

13 737,00 0,00 13 737,00

3
Нанесення горозонтальної дорожньої розмітки по вулицям міста Старобільськ Луганської 
області

450 000,00
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(Назва місцевого фінансового органу)

М.П.

0,90

4 700,00Площа

(підпис)

Відділ фінансів Старобільської міської ради Луганської області

Начальник Відділу фінансів
Старобільської міської ради Луганської області І.М.СЛЄПЧЕНКО

0,00

0

рівень виконання  містом своїх фінансових зобов`язань

(Дата погодження)

середня вартість 1 об'єкта

(підпис)

розрахунок

відс.

грн.

грн. кошторис

км розрахунок
ефективності

ПОГОДЖЕНО:

0
4

0,30

середня вартість одного км  капітального ремонту

од. розрахунок
км розрахунок

3 522 317,00

0 грн. кошторис

Поточний ремонт доріг комунальної власності по сільським вулицям: 
с.Новоселівка вул Горького, с. Половинкине вул. Миру та вул. 
Центральна, с. Проїждже вул. Шкільна та вул. Центральна, с. 
Нижньопокровка вул.Чернишова, с.Калмиківка вул.Шкільна, с. 
Новоборове вул. Молодіжна, с. Світле вул. Центральна

Поточний ремонт доріг комунальної власності по вулицям: Шевченка, 
Чернишевського, Харківська, Трудова, Набережна, Муранова, Велика 
Садова, Луганська, Монастирська, Шафрановського, Центральна, 
Рубіжна,П.Болото, Залізнична, Гімназична, Геологічна,, Гаршина, 
Вишнева, Айдарська, Піщана, Мала Садова, Миру, провулкам: 
Скоморохова, Зілотті, Загородній,Новий,кварталу Ватутіна м. 
Старобільськ 

5,00
0,00 0,90

3 522 317,00

1 509 155,00 0,00 1 509 155,00

0,00

продукту

100,00

(ініціали/ініціал, прізвище)

2 095 818,50

якості

100,00розрахунок

середня вартість одного об`єкту капітального ремонту грн. розрахунок 2 095 818,50
0,00 3 493 030,83 3 493 030,83

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о.начальника  Відділу житлово-комунального господарства, 
благоустрою та будівництва Старобільської міської ради

В.В. ЛУГАНСЬКИЙ

0,00

2

0

3

0 Кількість об`єктів

протяжність вул.Кобиляцької
0 протяжність вул.Заводська

0

0,00 0,30

0,000 44 962,40 44 962,40
1 169,193 0,00

0,00 4 700,00

450 000,00 0,00

37,00 2,00 39,00

1 169,193

кошторис

Кількість вулиць

0,00 5,00
м.кв. розрахункові дані

грн.

середня вартість 1 м.кв. грн. кошторис

0

од. розрахунок

Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки  по вулицям міста 
Старобільськ Луганської області

450 000,00

Виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення 
трьох пристроїв примусового зниження швидкості дорожньо-
транспортної техніки на автодорозі по вулиці Лангемака у м. 
Старобільськ

грн. кошторис 13 737,00 0,00 13 737,00

грн. кошторис


