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1.

2.

3.

(код бюджету)

1217363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій

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)

1 481 764,00 1 343 499,67 0,00 -138 264,33

Напрями використання бюджетних коштів

2
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

загальний 
фонд

6
1

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми

7
1 343 499,670,00 1 481 764,00 0,00

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

10 11
-138 264,33

5

1 343 499,67

8 9

 усьогоспеціальний 
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 забезпечення стабільного та ефективного функціонування у сфері галузі житлово-комунального господарства

2
Освітлення вулиці Гагаріна(КТП4014) в с. Новоселівка Старобільського району Луганської області. Будівництво (за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економ. 
Розвитку окремих територій, що утв. На поч.бюд.пер.

1
Освітлення вулиці Гагаріна(КТП4011) в с. Новоселівка Старобільського району Луганської області. Будівництво (за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економ. 
Розвитку окремих територій, що утв. На поч.бюд.пер.

3 4

6 Реконструкція та реставрація інших об`єктів " Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Молодіжна та Новосадова, с. Половинкине Старобільського району Луганської області"
7 `Капітальний ремонт будівлі Титарівського фельдшерського пункту по вул. Шкільна, 16 а, с. Титарівка Старобільського району Луганської області
8 `Реконструкція будівлі Новоселівського фельдшерського пункту по вул. Горького, 19 а, с. Новоселівка Старобільського району Луганської області

3 Капітальне будівництво(придбання) інших об`єктів "Освітлення вулиці Набережна (КТП 1008) с.Половинкине Старобільського району Луганської області. Будівництво"
4 Капітальне будівництво(придбання) інших об`єктів "Освітлення вулиці Набережна (КТП 1034) с.Половинкине Старобільського району Луганської області. Будівництво"
5 Реконструкція та реставрація інших об`єктів " Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Пригородня, с. Половинкине Старобільського району Луганської області"

Економія бюджетних коштів утворилася за рахунок зменшення ціни при проведенні закупівель в системі Прозорро
0,00 -138 264,33 -138 264,33УСЬОГО 0,00 1 481 764,00 1 481 764,00 0,00 1 343 499,67
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загальний 
фонд

  гривень

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11 12 13

спеціальний 
фонд

усього
спеціальний 

фонд
загальний 

фонд
усього

спеціальний 
фонд

загальний фонд

109

8 9 10

0,00

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

7

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

5 6

загальний 
фонд

8

спеціальний 
фонд

3

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

усього

0

Усього 0,00

затрат

2

1

Найменування місцевої/регіональної програми

1

0,00 0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

0,00

усього
загальний 

фонд

2 4

усього

N з/п Показники
Одиниця 
виміру

Джерело інформації

3 4

765

загальний 
фонд

усього

-138264,331481764 0 1343499,67 1343499,67 0,00 -138264,330 обсяг фінансування грн. кошторис 0 1481764

-8238,77208854 0 200615,23 200615,23 0,00 -8238,770

Освітлення вулиці 
Гагаріна (КТП 4014) в с. 

Новоселівка 
Старобільского району 

Луганської області. 
Будівництво(за рахунок 

коштів субвенції з 
державного бюджету на 
здійснення заходів щодо 

соціально-економ. 
Розвитку окр. 

Територій, що утвор. На 
поч.бюд.пер.

грн. кошторис 0 208854

-6169,15200090 0 193920,85 193920,85 0,00 -6169,150

Освітлення вулиці 
Гагаріна (КТП 4011) в с. 

Новоселівка 
Старобільского району 

Луганської області. 
Будівництво(за рахунок 

коштів субвенції з 
державного бюджету на 
здійснення заходів щодо 

соціально-економ. 
розвитку окр. територій, 

що утвор. на 
поч.бюд.пер.

грн. кошторис 0 200090

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів утворилася за рахунок зменшення ціни при проведенні закупівель в системі Прозорро

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів утворилася за рахунок зменшення ціни при проведенні закупівель в системі Прозорро

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів утворилася за рахунок зменшення ціни при проведенні закупівель в системі Прозорро
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-8571,2095634 0 87062,8 87062,80 0,00 -8571,200

Реконструкція мереж 
вуличного освітлення по 

вул.Пригородня 
с.Половинкине 

Старобільського району 
Луганської області(за 

рахунок коштів 
субвенціі з держ.бюд. 
На здійснення заходів 

щодо соціально-
економ.розвитку 

окремих територій, що 
утвор. На поч.бюдж.пер.

грн. кошторис 0 95634

-4053,35140194 0 136140,65 136140,65 0,00 -4053,350

Реконструкція мереж 
вуличного освітлення по 

вул. Молодіжна та 
Новосадова,с.Половинк

ине Староб. р-ну 
Луганської області(за 
рах.коштів субвенції з 

держ.бюджету на 
здійснення заходів щодо 

соціально-економ. 
Розвитку 

окр.територій,що 
утвор.на поч.бюд.пер.)

грн. кошторис 0 140194

-16305,73157620 0 141314,27 141314,27 0,00 -16305,730

Капітальне будівництво 
(придбання) інших 

об`єктів "Освітлення 
вулиці Набережна (КТП 

1008) с. Половинкине 
Старобільського району 

Луганської області. 
Будівництво"

грн. кошторис 0 157620

-6835,21109762 0 102926,79 102926,79 0,00 -6835,210

Капітальне будівництво 
(придбання) інших 

об`єктів "Освітлення 
вулиці Набережна (КТП 

1034) с. Половинкине 
Старобільського району 

Луганської області. 
Будівництво"

грн. кошторис 0 109762

-399,42156406 0 156006,58 156006,58 0,00 -399,420

`Капітальний ремонт 
будівлі Титарівського 

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

Титарівка 
Старобільського району 

Луганської області

грн. кошторис 0 156406

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів утворилася за рахунок зменшення ціни при проведенні закупівель в системі Прозорро

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів утворилася за рахунок зменшення ціни при проведенні закупівель в системі Прозорро

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів утворилася за рахунок зменшення ціни при проведенні закупівель в системі Прозорро

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів утворилася за рахунок зменшення ціни при проведенні закупівель в системі Прозорро

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів утворилася за рахунок зменшення ціни при проведенні закупівель в системі 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.

-87691,50413204 0 325512,5 325512,50 0,00 -87691,500

`Реконструкція будівлі 
Новоселівського 

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

Новоселівка 
Старобільського району 

Луганської області

грн. кошторис 0 413204

0 кількість об`єктів од. розрахунок 0 8 8 0 8
0 продукту

8,00 0,00 0,00 0,00

0 ефективності

0
рівень готовності 
об`єкта на кінець 

бюджетного періоду
відс. розрахунок 0 100 100 0 100

0

динаміка збільшення 
фінансування порівняно 

з попереднім роком
відс. розрахунок 0 100 100 0 100

0 якості

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів утворилася за рахунок зменшення ціни при проведенні закупівель в системі Прозорро

Аналіз стану виконання результативних показників: За КПКВКМБ 1217363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво 
 (придбання) інших об’єктів»  на відповідний період заплановані показники в сумі – 676326,00 грн., касові видатки складають 638777,14 грн., або 94,45% виконання. 

 КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» на відповідний період заплановані показники в сумі – 235828,00 грн., касові видатки складають 223203,45 грн., або 94,65% виконання. 
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»  на відповідний період заплановані показники в сумі – 569610,00 грн., касові видатки складають 481519,08 грн., або 84,53 % виконання.

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

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


