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1.

2.

3.

(код бюджету)

1217322 7322 0443
Будівництво-1 медичних установ та закладів

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)

1

5. Мета бюджетної програми
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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

2

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

загальний 
фонд

6

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми

7 8 9 10 11

 усього
спеціальний 

фонд
усього

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

Відхилення

загальний 
фонд

усього

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

спеціальний 
фонд

1
Будівництво вхідної групи для доступності маломобільних груп населення до приміщень загального користування Шульгинської сільської лікарської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини за 
адресою:вул.Центральна,12Кс.Шульгинка,Староб. р-н,Луг.обл.

3 4 5

3
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту "Капітальний ремонт будівлі Титарівського фельдшерського пункту по вул.Шкільна, 16а. С.Титарівка Старобільського району Луганської області

4
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту "Реконструкція будівлі Новоселівського фельдшерського пункту по вул. Горького, 19 а, с. Новоселівка Старобільського району Луганської області

5
Реконструкція киснепостачання комунального некомерційного підприємства "Старобільська багатопрофільна лікарня" Старобільської міської ради Луганської області за адресою: Луганська область, 
м.Старобільськ, вул.Монастирська,67.

1 Забезпечення належного рівня послуг закладів охорони здоров'я

2 Поновлення реконструкції комерційного вузла обліку газу Старобільської багатопрофільної лікарні за адресою:92700,Луганська обл.,м.Старобільськ,вул.Монастирська,буд.67
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загальний 
фонд

  гривень

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

47 921,00 47 921,00 0,00 0,00

Будівництво вхідної групи для доступності маломобільних груп 
населення до приміщень загального користування Шульгинської 

сільської лікарської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини 
за адресою:вул.Центральна,12Кс.Шульгинка,Старобільський район, 

Луганська область

1 47 921,00

8 9 10

0,00

спеціальний 
фонд

3

Відхилення

47 921,00 0,00

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

усього

Міська програма розвитку та підтримки 
Комунального некомерційного підприємства 

"Старобільський центр первинної медико-
санітарної допомоги Старобільської міської 

ради" на 2021 рік

0,00

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

47 921,0047 921,00

0,00

1

Найменування місцевої/регіональної програми

0,00 0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

47 921,000,0047 921,00

0,00

2 4

128 956,02

загальний 
фонд

усього

765

загальний 
фонд

усього

4 263,16

2
Поновлення реконструкції комерційного вузла обліку газу 

Старобільської багатттттттопрофільної лікарні за адресою:92700, 
Луганська область, м. Старобільськ, вул. Монастирська, буд. 67

0,00 131 021,00 131 021,00 0,00 128 956,02

4

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту 
"Реконструкція будівліНовоселівського фельдшерського пункту по вул. 

Горького, 19а, с. Новоселівка Старобільського району Луганської 
області"

0,00 14 000,00 14 000,00 0,00

4 263,16 0,003
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту 

"Капітальний ремонт будівлі Титарівського фельдшерського пункту по 
вул. Шкільна, 16 а, с. Титарівка

0,00 4 300,00 4 300,00 0,00

УСЬОГО 0,00 2 011 548,00 2 011 548,00 0,00

688 811,22 688 811,22 0,005

Реконструкція киснепостачання комунального некомерційного 
підприємства "Старобільська багатопрофільна лікарня" Старобільської 

міської ради Луганської області за адресою: Луганська область, м. 
Старобільськ, вул. Монастирська, 67

0,00 1 814 306,00 1 814 306,00 0,00

Економія коштів спостерігається за рахунок зменшення ціни на будівельні роботи при проведенні процедури закупівель через систему Прозорро

Економія коштів спостерігається за рахунок зменшення ціни на будівельні роботи при проведенні процедури закупівель через систему Прозорро

Економія коштів спостерігається за рахунок зменшення ціни на будівельні роботи при проведенні процедури закупівель через систему Прозорро

Економія коштів спостерігається за рахунок зменшення ціни на будівельні роботи при проведенні процедури закупівель через систему Прозорро

Економія коштів спостерігається за рахунок зменшення ціни на будівельні роботи при проведенні процедури закупівель через систему Прозорро.
883 414,56 883 414,56 0,00 -1 128 133,44 -1 128 133,44

-1 125 494,78 -1 125 494,78

13 463,16 13 463,16 0,00 -536,84 -536,84

-36,84 -36,84

0,00 -2 064,98 -2 064,98

Економія коштів спостерігається за рахунок зменшення ціни на будівельні роботи при проведенні процедури закупівель через систему Прозорро

Економія коштів спостерігається за рахунок зменшення ціни на будівельні роботи при проведенні процедури закупівель через систему Прозорро
883 414,56 0,00 -1 128 133,44 -1 128 133,44Усього 0,00 2 011 548,00 2 011 548,00 0,00 883 414,56

835 493,56 0,00 -1 128 133,44 -1 128 133,44

Міська програма розвитку та підтримки 
Комунального некомерційного підприємства 

"Старобільська багатопрофільна лікарня" 
Старобільської міської ради на 2021 рік

0,00 1 963 627,00 1 963 627,00 0,00 835 493,56
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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

-1128133,442011548 0 883414,56 883414,56 0,00 -1128133,440 обсяг фінансування грн. кошторис 0 2011548

кошторис 0 47921

-2064,98131021 0 128956,02 128956,02 0,00 -2064,980

Поновлення 
реконструкції 

комерційного вузла 
обліку газу 

Старобільської 
багатопрофільної 

лікарні за адресою: 
92700,Луганська 

область, м. 
Старобільськ,вул.Монас

тирська,буд67

грн. кошторис 0 131021

688811,22 0,00 -1125494,78 -1125494,78

0,00

0

Реконструкція 
киснепостачання 

комунального 
некомерційного 

підприємства 
"Старобільська 

багатопрофільна 
лікарня" Старобільської 
міської ради Луганської 

області за адресою: 
Луганська область, 

м.Старобільськ, 
вул.Монастирська,67.

грн. кошторис 0 1814306 1814306 0 688811,22

47921 0 47921 47921,00 0,00 0,000

Будівництво вхідної 
групи для доступності 
маломобільних груп 

населення до приміщень 
загального 

користування 
Шульгинської сільської 
лікарняної амбулаторії 

загальної практики-
сімейної медицини за 

адресою: 
вул.Центральна,12К 

с.Шульгинка,Староб.р-
н,Луган.обл

грн.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів спостерігається за рахунок зменшення ціни на будівельні роботи при проведенні процедури закупівель через систему 
Прозорро

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів спостерігається за рахунок зменшення ціни на будівельні роботи при проведенні процедури закупівель через систему 
Прозорро

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів спостерігається за рахунок зменшення ціни на будівельні роботи при проведенні процедури закупівель через систему 
Прозорро
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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 для подальшої її реалізації. Цілі і мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної 

програми розроблено та затверджено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

4263,16 0,00 -36,84 -36,840

Виготовлення проектно-
кошторисної 

документації по об`єкту 
"Капітальний ремонт 
будівлі Титарівського 

фельдшерського пункту 
по вул. Шкільна, 16а, с. 

Титарівка

грн. кошторис 0 4300 4300 0 4263,16

13463,16 0,00 -536,84 -536,840

Виготовлення проектно-
кошторисної 

документації по об`єкту 
"Реконструкція будівлі 

Новоселівського 
фельдшерського пункту 
по  вул.Горького, 19а, с. 

Новоселівка 
Старобільського району

грн. кошторис 0 14000 14000 0 13463,16

5 5,00 0,00 0,000 кількість об`єктів од. розрахунок 0 5
0 продукту

0 ефективності

0 якості

-225626,09402309 0 176682,91 176682,91 0,00 -225626,090 середні затрати на 
будівництво 1 об`єкту

грн. розрахунок 0 402309

0
рівень готовності 
об`єкта на кінець 

бюджетного періоду

відс. розрахунок 0 100 100 0 100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів спостерігається за рахунок зменшення ціни на будівельні роботи при проведенні процедури закупівель через систему 
Прозорро

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів спостерігається за рахунок зменшення ціни на будівельні роботи при проведенні процедури закупівель через систему 
Прозорро

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів спостерігається за рахунок зменшення ціни на будівельні роботи при проведенні процедури закупівель через систему 
Прозорро

100,00 0,00 0,00 0,00

0,005 0


