
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.

(код бюджету)

1216030 6030 0620
Організація благоустрою населених пунктів

місцевого бюджету на 2021  рік

1200000
Відділ ЖКГ Старобільської міської ради Луганської області

43957795

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста Старобільської міської територіальної громади Луганської області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1210000
Відділ житлово–комунального господарства, благоустрою та будівництва Старобільської міської 

ради Луганської області
43957795

(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)        

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Напрями використання бюджетних коштів

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

Відхилення

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

№ з/п Ціль державної політики

№ з/п

  гривень
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

1 Організація благоустрою населених пунктів, утримання об'єктів благоустрою в належному стані

2 послуги з грейдування вулиць
1 Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду

6 обслуговування систем освітлення вулиць
7 послуги з видалення та вирубування дерев
8 послуги з поховання одиноких громадян

3 послуги з прибирання снігу
4 монтаж, демонтаж ялинки
5 послуги з прибирання та підмітання вулиць

12 послуги по встановленню стовпчиків
13 придбання машини рубильної
14 поточний ремонт пантонного мосту через р. Айдар (вул. Харківська - вул. Червоне містечко)

9 послуги з підрізання дерев
10 утилізація сміття
11 послуги по встановленню дорожніх знаків

18 паспортизація зеклених насаджень

15 придбання контейнерів, лавок
16 послуги з стерилізації безпритульних тварин
17 придбання сміттєвозу із заднім завантажуванням з відвалом для снігу
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1

загальний 
фонд

  гривень

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

0,00 3 763 491,83 -2 245 737,17 0,00

2
Пдвищення рівня благоустрою Старобільської міської територіальної 

громади

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

загальний 
фонд

6

1

7

0,00

8 9 10

-12 135,17

спеціальний 
фонд

3

Відхилення

6 009 229,00 3 763 491,83

Касові видатки (надані кредити з бюджету)Затверджено у паспорті бюджетної програми

усього

Міська програма поховання померлих одиноких 
громадян, осіб без певного місця проживання, 

громадян, від поховання яких відмовилися рідні, 
знайдених невпізнаних трупів на території 

Старобільської міської територіальної громади 
на 2021- 2025 роки

20 000,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

7 864,830,00

-2 245 737,17

1

Найменування місцевої/регіональної програми

-12 135,17 0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

0,007 864,8320 000,00

6 009 229,00

2 4

8 9 10 11

загальний 
фонд

усього

 усьогоспеціальний 
фонд

усього загальний 
фонд

усьогоспеціальний 
фонд

765

загальний 
фонд

усього

3 4

149 700,00

5

Відхилення за КПКВКМБ 1216030 «Благоустрій міст, сіл, селищ» складають: по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на відповідний період заплановані показники в сумі – 300000 
грн., касові видатки складають 195432,00 грн., або 65,14 % виконання. В рамках реалізації програми здійснено придбання  контейнерів для твердих побутових відходів, пластикових, з плоскою кришкою 

 об’ємом 1100л. В кількості 34 штуки на суму 195432,00грн.
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на відповідний період заплановані показники в сумі – 5130172,00 грн., касові видатки складають 3038184,89 грн., або 59,22 % виконання. В рамках реалізації 
програми здійснена оплата послуг збирання та перевезення безпечних відходів 978227,30 грн., послуги з підмітання та прибирання вулиць – 543304,95 грн., послуги з грейдування вулиць – 175792,20 грн., 
поховання одиноких громадян – 7864,83 грн., послуги з видалення дерев – 168900,00 грн., послуги з ремонту, технічного обслуговування систем вуличного освітлення – 467292,11грн., послуги з озеленення 
територій та утримання зелених насаджень – 269417,69 грн., послуги з очищення та спорожнення  стічних канав – 155387,71грн., послуги з встановлення дорожніх знаків на вулицях та перехрестях міста 
Старобільськ – 112092,49грн., послуги з утримання вулично-дорожньої мережі в зимовий період на території Старобільської міської територіальної громади – 62602,56 грн., послуги з проведення 

 стерилізації, вакцинації проти сказу, обробки від паразитів, кліпсування безпритульних тварин – 47835,79 грн., послуги з монтажу ялинки на центральній площі м. Старобільськ – 49467,26 грн. 
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на відповідний період заплановані показники в сумі – 578057,00 грн. грн., касові видатки складають 529874,94 грн., або 91,66 % виконання. В рамках реалізації програми 

Відхилення за КПКВКМБ 1216030 «Благоустрій міст, сіл, селищ» складають: поКЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на відповідний період заплановані показники 
в сумі – 2200716,00 грн., профінансовано за звітний період – 149700,00 грн., касові видатки складають 149700,00 грн., або 6,8 % виконання. В рамках реалізації програми було придбано подрібнювач 
деревини PL-160 в кількості 1 штука на суму 149700,00 грн. Не відбулися відкриті торги по придбанню сміттєвоза.

149 700,00 3 913 191,83 -2 245 737,17 -2 051 016,00 -4 296 753,17УСЬОГО 6 009 229,00 2 200 716,00 8 209 945,00 3 763 491,83

149 700,00 0,00 -2 051 016,00 -2 051 016,002 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 2 200 716,00 2 200 716,00 0,00

47 835,79 0,00 47 835,79 -52 164,21

-2 051 016,00 -4 232 453,79

Міська програма благоустрою на території 
Старобільської міської територіальної громади 

на 2021-2025 роки
5 889 229,00 2 200 716,00 8 089 945,00 3 707 791,21 149 700,00 3 857 491,21 -2 181 437,79

Економія коштів виникла за рахунок зменшення ціни на послуги

Економія коштів виникла за рахунок відсутності учасників закупівлі при проведення відкритих торгів у системі Прозорро при закупівлі сміттєвозу для потреб громади, також за рахунок 
зменшення ціни та обсягів наданих послуг

Економія коштів виникла в звязку з тим, що спрощена процедура закупівлі послуги не відбулася через систему  Прозорро, тому було заключено договір без використання системи публічних 
закупівель.

-2 051 016,00 -4 296 753,17Усього 6 009 229,00 2 200 716,00 8 209 945,00 3 763 491,83 149 700,00 3 913 191,83 -2 245 737,17

0,00 -52 164,21

Міська програма регулювання чисельності 
безпритульних тварин гуманними методами на 
території Старобільської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки

100 000,00 0,00 100 000,00
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11 12 13

спеціальний 
фонд

усього
спеціальний 

фонд
загальний 

фонд
усього

спеціальний 
фонд

загальний фонд

109

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

8
0 затрат

21

усього
загальний 

фонд
7

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

5 6

N з/п Показники
Одиниця 
виміру

Джерело інформації

3 4

0
обсяг видатків послуги з 

підрізання дерев грн. кошторис 420000 0,00 -420000,000 420000 0 0 0,00 -420000,00

0,00 -91100,000 260000 168900 0 168900,00 -91100,000 обсяг видатків послуги з 
видалення дерев

грн. кошторис 260000

0,00 -126695,050 670000 543304,95 0 543304,95 -126695,050
обсяг видатків послуги з 

підмітання та 
прибирання вулиць

грн. кошторис 670000

0,00 -4612,290 160000 155387,71 0 155387,71 -4612,290

обсяг видатків послуги з 
очищення та 

спороження стічних 
канав

грн. кошторис 160000

0,00 -2582,310 272000 269417,69 0 269417,69 -2582,310

обсяг видатків послуги з 
озеленення територій та 

утримання зелених 
насаджень

грн. кошторис 272000

0,00 -19446,700 997674 978227,3 0 978227,30 -19446,700

обсяг видатків 
утилізація сміття та 

поводження зі сміттям 
(збирання та 

перевезення безпечних 
відходів

грн. кошторис 997674

0,00 -4207,800 180000 175792,2 0 175792,20 -4207,800 обсяг видатків послуги з 
грейдування вулиць

грн. кошторис 180000

0,00 -22262,890 489555 467292,11 0 467292,11 -22262,890

обсяг видатків послуги з 
ремонту, технічного 

обслуговування систем 
вуличного освітлення

грн. кошторис 489555

0,00 -247397,440 310000 62602,56 0 62602,56 -247397,440 обсяг видатків послуги з 
прибирання снігу

грн. кошторис 310000

0,00 -27907,510 140000 112092,49 0 112092,49 -27907,510
обсяг видатків послуги 

по встановленню 
стовпчиків

грн. кошторис 140000

0,00 -190000,000 190000 0 0 0,00 -190000,000
обсяг майданчиків 

(дитячих, спортивних 
тощо)

грн. кошторис 190000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів виникла за рахунок відсутності учасників закупівлі при проведення відкритих торгів у системі Прозорро

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів виникла за рахунок відсутності учасників закупівлі при проведення відкритих торгів у системі Прозорро

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія виникла за рахунок зменшення обсягу фактичного надання відповідних послуг

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія виникла за рахунок зменшення обсягу фактичного надання відповідних послуг

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія виникла за рахунок зменшення обсягу фактичного надання відповідних послуг

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія виникла за рахунок зменшення обсягу фактичного надання відповідних послуг

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія виникла за рахунок зменшення обсягу фактичного надання відповідних послуг

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія виникла за рахунок зменшення обсягу фактичного надання відповідних послуг

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія виникла за рахунок зменшення обсягу фактичного надання відповідних послуг в зв'язку з кліматичними умовами

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія виникла за рахунок зменшення обсягу фактичного надання відповідних послуг

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів виникла за рахунок відсутності учасників закупівлі при проведення закупівель у системі Прозорро
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0,00 -12135,170 20000 7864,83 0 7864,83 -12135,170
обсяг видатків 

поховання одиноких 
громадян

грн. кошторис 20000

грн. розрахунок 49500

0,00 -221000,000 221000 0 0 0,00 -221000,000

обсяг видатків послуги з 
благоустрою, 

огблаштуванню та 
ремонту території 

парків, скверів, площ, 
меморіалів, пам`ятних 

знаків

грн. розрахунок 221000

0 0,00 -185000,00 0,00 -185000,00

0,00 -49500,00

0
обсяг видатків 

паспортизація зелених 
насаджень

грн. розрахунок 185000 0 185000 0

0 49500 0 0 0,00 -49500,000
обсяг видатків 

облаштування місць 
велопарковки

0 47835,79 -52164,21 0,00 -52164,21

0
обсяг видатків 

придбання контейнерів, 
лавок

грн. кошторис 300000

0
обсяг видатків послуги з 

стерилізації 
безпритульних тварин

грн. кошторис 100000 0 100000 47835,79

0,00 -104568,00

0

обсяг видатків 
відшкодування витрат 

по вуличному 
освітленню

грн. кошторис 578057 0 578057 529874,94

0 300000 195432 0 195432,00 -104568,00

0 529874,94 -48182,06 0,00 -48182,06

0

обсяг фінансування 
облаштування місць 

масового відпочинку на 
р. Айдар

грн. розрахунок 49500

0 0,00 -50000,00 0,00 -50000,00

0,00 -49500,00

0

обсяг фінансування 
розроблення 

схеми/графіку 
санітарного очищення 

населених пунктів 
громади

грн. розрахунок 50000 0 50000 0

0 49500 0 0 0,00 -49500,00

0 0,00 -137943,00 0,00 -137943,000

обсяг фінансування 
облаштування вулично-

дорожньої мережі 
пристроями/засобами/)у
мовами для безпечного 
руху осіб з обмеженими 

функціональними 
можливостями

грн. розрахунок 137943 0 137943 0

0 0,00 -180000,00 0,00 -180000,00

0 послуги за реєстрацію 
транспортного засобу

грн. розрахунок 1000

0
обсяг видатків послуги з 
встановлення дорожніх 

знаків
грн. кошторис 180000 0 180000 0

0,00 -1000,000 1000 0 0 0,00 -1000,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія утворилася за рахунок зменшення обсягу надання відповідних послуг

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів виникла за рахунок відсутності учасників закупівлі при проведення закупівель у системі Прозорро

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів виникла за рахунок відсутності учасників закупівлі при проведення закупівель у системі Прозорро

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів виникла за рахунок відсутності учасників закупівлі при проведення закупівель

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів виникла за рахунок відсутності учасників закупівлі при проведення закупівель у системі Прозорро

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів виникла за рахунок відсутності учасників закупівлі при проведення закупівель у системі Прозорро
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0,00 -48000,000 48000 0 0 0,00 -48000,000

поточний ремонт 
пантонного мосту через 
р.Айдар (вул.Харківська 
- вул.Червоне містечко)

грн. розрахунок 48000

0

площа та протяжність 
об`єктів дорожнього 

господарства (в розрізі 
їх видів), яку планується 

утримувати в 
належному стані

тис.кв.м

статистичні дані

4,06 0 4,06 4,06

0 продукту

0 4,06 0,00 0,00 0,00

0

кількість об`єктів 
дорожнього 

господарства (в розрізі 
їх видів), які планується 

утримувати в 
належному стані

од.

статистичні дані

128 0,00 0,00

0

кількість дерев, що 
планується доглянути / 

висадити / видалити
од.

статистичні дані

435 0 435 435

0 128 128 0 128,00 0,00

0 435,00 0,00 0,00 0,00

0

об`єм роботи, яку 
планується провести (в 

розрізі видів),
од.

розрахунок

1087

0,00

0 ефективності

0,00 -507,00

0

кількість заходів з 
очистки об`єктів, 

задіяних в прийомі 
поверхневого стоку в 
дощову каналізацію

од.

статистичні дані

2 0 2 2

0 1087 580 0 580,00 -507,00

0

середня вартість 
утримання об`єктів 

дорожнього 
господарства (в розрізі 

їх видів)

тис.грн.

розрахунок

1,41 0 1,41 1,41

0
середні витрати на 
видалення 1 дерева тис.грн.

розрахунок
2363,64 0 2363,64 2363,64

0 1,92 1,920
середні витрати на 

висадження 1 дерева тис.грн.
розрахунок

1,92

0,00 0,00

0

середньорічні витрати 
на благоустрій 1 га 

кладовища
тис.грн.

розрахунок

16,67 0 16,67 16,67

0 80000 80000 0 80000,00 0,000

середньорічні видатки 
на один захід з очистки 

об`єкта, задіяного в 
прийомі поверхневого 

стоку в дощову 
каналізацію

тис.грн.

розрахунок

80000

0 16,67 0,00 0,00 0,00

0 2363,64 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000 1,92 0,00

0 1,41 0,00 0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти не використані в зв'язку з відсутністю технічних можливостей комунального підприємства

Аналіз стану виконання результативних показників: В рамках реалізації програми відхилення зумовлене економією бюджетних коштів у зв'язку із зменшенням ціни на відповідні послуг в результаті проведення процедур закупівель через систему 
Прозорро, зменшення фактичного обсягу наданих послуг, відсутності учасників закупівель та низький рівень відповідного технічного забезпечення для виконання окремих напрямів програми

0,00

0 2,00 0,00 0,00
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* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

(ініціали та прізвище)
Начальник Відділу Ірина СЛЄПЧЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)(підпис)

В. о. начальника Відділу, заступник начальника Відділу Володимир ЛУГАНСЬКИЙ

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Показники свідчать про те, що програма є актуальною і потребує вдосконалення для подальшої її реалізації. Цілі і мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконані 

частково, паспорт бюджетної програми розроблено та затверджено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.


