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(грн)

загальний фонд (касові 

видатки)

спеціальний 

фонд 

(фактичні 

надходження

)

у тому числі 

бюджет 

розвитку

разом

(3 + 4)

загальний 

фонд
спеціальний фонд

у тому числі 

бюджет 

розвитку

разом

(7 + 8)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

у тому числі 

бюджет розвитку

разом

(11 + 12)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 Х Х 5 862 000 Х Х 5 862 000 6 057 100 Х Х 6 057 100

Х Х Х

Х Х Х

Х Х Х

Х Х Х

Х Х Х

Х Х Х

 Х   Х 2 200 716 2 200 716 2 200 716 Х 115 500 115 000 115 500

 Х   Х   Х   

 0 0 0 5 862 000 2 200 716 2 200 716 8 062 716 6 057 100 115 500 115 000 6 172 600

 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та 
номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

(код Програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

125280000003.                     1216030 6030 Організація благоустрою населених пунктів

Підвищення рівня благоустрою Старобільської міської територіальної громади Луганської області

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства, благоустрою та будівництва

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

Додаток 100

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Старобільської міської територіальної

громади на 2022 рік та пропозицій до прогнозу бюджету міської територіальної громади на 2023-2024

роки

(пункти 3.18 розділу ІІI)

43957795
(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

121

(найменування бюджетної програми 
згідно з ТПКВКМБ)

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю  (25010100)

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) 

діяльності  (25010200)

Плата за оренду майна бюджетних установ (25010300)

2021 рік (затверджено з урахуванням змін)2020 рік (звіт/каса)

Найменування

2

Надходження із загального фонду бюджету

Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.

12

(код функціональної класифікації видатків та кредитування 
бюджету)

2022 рік (проєкт)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми;

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Благодійні внески, гранти та дарунки (25020100)

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, 

організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для 

виконання цільових заходів (25020200)

Код

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 - 2024 РОКИ - індивідуальний                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(Форма 2022-2)

                   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

                                            (найменування відповідального виконавця)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022- 2024 роки:

1. Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та будівництва  Старобільської міської ради Луганської 
області____________________________________________________________________________________________________

2. Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та будівництва  Старобільської міської ради Луганської 
області___________________________________________________________________________________

0620

43957795

(код за ЄДРПОУ)(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів)

Інші надходження спеціального фонду

Повернення кредитів до бюджету

УСЬОГО
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2

(грн)

загальний 

фонд
спеціальний фонд

у тому числі 

бюджет 

розвитку

разом

(3 + 4)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

у тому числі 

бюджет розвитку

разом

(7 + 8)

1 3 4 5 6 7 8 9 10

 6 388 512 Х  6 388 512 6 716 517 Х  6 716 517

 Х Х Х Х

 Х Х Х Х

Х Х Х Х

Х Х Х Х

Х Х Х Х

Х Х Х Х

Х 121 622 121 622 121 622 Х 127 703 127 703 127 703

Х   Х Х   Х

 6 388 512 121 622 121 622 6 510 134 6 716 517 127 703 127 703 6 844 220

(грн)

загальний фонд
спеціальний 

фонд

у тому числі 

бюджет 

розвитку

разом

(3 + 4)

загальний 

фонд
спеціальний фонд

у тому числі 

бюджет 

розвитку

разом

(7 + 8)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

у тому числі 

бюджет розвитку

разом

(11 + 12)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2111 0 0 0
2120 0 0 0
2210 0 300000 300000 0
2240 0 4982943 4982943 444550 444550
2250 0 0 0
2272 0 0 0
2273 0 578057 578057 1154000 1154000
2274 0 0 0
2275 0 0 0

2282 0 0 0

2610 0 0
4458550

4458550

2800 0 1000 1000 0

3110 0
2200716 2200716

2200716
115500 115500

115500

 0 0 0 0 5862000 2200716 2200716 8062716 6057100 115500 115500 6172600

(грн)

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям)

Інші поточні видатки

Оплата електроенергії
Оплата природного газу

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 
віднесені до заходів розвитку

Заробітна плата
Нарахування на оплату праці
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження
Оплата водопостачання та водовідведення

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  (25010100)

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  (25010200)

Плата за оренду майна бюджетних установ (25010300)

Благодійні внески, гранти та дарунки (25020100)

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання 

цільових заходів (25020200)

Інші надходження спеціального фонду

Повернення кредитів до бюджету

2020 рік (звіт/каса)

Код

2

Код Економічної 

класифікації 

видатків 

бюджету

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

УСЬОГО

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код 

2022 рік (проєкт)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

2022 рік (проєкт)

2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

Найменування

Найменування

2

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

Надходження із загального фонду бюджету

УСЬОГО

2021 рік (затверджено з урахуванням змін)

Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.

2021 рік (затверджено з урахуванням змін)2020 рік (звіт/каса)
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3

загальний фонд
спеціальний 

фонд

у тому числі 

бюджет 

розвитку

разом

(3 + 4)

загальний 

фонд
спеціальний фонд

у тому числі 

бюджет 

розвитку

разом

(7 + 8)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

у тому числі 

бюджет розвитку

разом

(11 + 12)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

 

 

(грн)

загальний 

фонд
спеціальний фонд

у тому числі 

бюджет 

розвитку

разом

(3 + 4)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

у тому числі 

бюджет розвитку

разом

(7 + 8)

1 3 4 5 6 7 8 9 10

2111 0 0 0 0 0 0 0 0
2120 0 0 0 0 0 0 0 0
2210 0 0 0 0 0 0 0 0
2240 468111 0 0 468111 491517 0 0 491517
2250 0 0 0 0 0 0 0 0
2272 0 0 0 0 0 0 0 0
2273 1225548 0 0 1225548 1295404 0 0 1295404
2274 0 0 0 0 0 0 0 0
2275 0 0 0 0 0 0 0 0
2282 0 0 0 0 0 0 0 0
2610 4694853 0 0 4694853 4929596 0 0 4929596
2800 0 0 0 0 0 0 0 0
3110 0 121622 121622 121622 0 127703 127703 127703

 6388512 121622 121622 6510134 6716517 127703 127703 6844220

(грн)

загальний 

фонд
спеціальний фонд

у тому числі 

бюджет 

розвитку

разом

(3 + 4)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

у тому числі 

бюджет розвитку

разом

(7 + 8)

1 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 

 

 

(грн)

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Оплата електроенергії
Оплата природного газу
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

Інші поточні видатки

Заробітна плата
Нарахування на оплату праці

Код 

Класифікації 

кредитування 

бюджету

2023 рік (прогноз)

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

 

Код 

Класифікації 

кредитування 

бюджету

Найменування

2024 рік (прогноз)

2024 рік (прогноз)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

2021 рік (затверджено з урахуванням змін) 2022 рік (проєкт)

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

2

 

УСЬОГО

Найменування

 

2

 

2023 рік (прогноз)

2

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної 

класифікації 

видатків 

бюджету

Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження
Оплата водопостачання та водовідведення

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

УСЬОГО

 

Найменування

УСЬОГО

2020 рік (звіт/каса)
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загальний фонд
спеціальний 

фонд

у тому числі 

бюджет 

розвитку

разом

(3 + 4)

загальний 

фонд
спеціальний фонд

у тому числі 

бюджет 

розвитку

разом

(7 + 8)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

у тому числі 

бюджет розвитку

разом

(11 + 12)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 0 0 0

0 578057 578057 1154000 1154000

0 5283943 5283943 4903100 4903100

0 2200716 2200716 2200716 115500 115500 115500

 0 2200716 2200716 2200716 115500 115500 115500

 0 0 0 0 5862000 4401432 4401432 10263432 6057100 115500 115500 6172600

(грн)

загальний 

фонд
спеціальний фонд

у тому числі 

бюджет 

розвитку

разом

(3 + 4)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

у тому числі 

бюджет розвитку

разом

(7 + 8)

1 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 0

1225548 0 1225548 1295404 0 1295404

5162964 0 5162964 5421113 0 5421113

 121622 121622 121622 127703 127703 127703

 121622 121622 121622 127703 127703 127703

 6388512 121622 121622 6510134 6716517 127703 127703 6844220

(грн)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

разом

(5 + 6)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

разом

(8 + 9)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

разом

(11 + 12)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 затрат
5 862 000,00

обсяг видатків послуги з підрізання дерев грн. кошторис 420 000,00
обсяг видатків послуги з видалення дерев грн. кошторис 260 000,00
обсяг видатків послуги з підмітання та прибирання вулиць грн. кошторис 670 000,00
обсяг видатків послуги з встановлення дорожніх знаків грн. кошторис 180 000,00
обсяг видатків послуги з очищення та спороженення стічних канав грн. кошторис 160 000,00
обсяг видатків послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень грн. кошторис 272 000,00

грн. кошторис 948 000,00

обсяг видатків послуги з грейдерування вулиць грн. кошторис 180 000,00
обсяг видатків послуги з ремонту, технічного обслуговування систем вуличного освітленнягрн. кошторис 440 000,00
обсяг видатків послуги з прибирання снігу грн. кошторис 310 000,00
обсяг видатків послуги по встановленню стовпчиків грн. кошторис 140 000,00
послуги з утримання та поточного ремонту дитячих та спортивних мавйданчиків грн. кошторис 190 000,00
обсяг видатків поховання одиноких громадян грн. кошторис 20 000,00

грн. кошторис 220 000,00

обсяг видатків облаштування місць велопарковки грн. кошторис 49 500,00
обсяг видатків паспортизація зелених насаджень грн. кошторис 187 000,00
обсяг видатків послуги з стерилізації безпритульних тварин грн. кошторис 100 000,00
обсяг видатків придбання контейнерів, лавок грн. кошторис 300 000,00
обсяг видатків відшкодування витрат по вуличному освітленню грн. кошторис 578 057,00

обсяг видатків утилізація сміття та поводження зі сміттям (збирання та 
перевезення безпечних відходів)

Обсяг фінансування

обсяг видатків послуги з благоустрою, облаштуванню та ремонту території 
парків, скверів, площ, меморіалів, пам`ятних знаків

2

Одиниця 

виміру

2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

8. Результативні показники бюджетної програми:

Напрями використання бюджетних коштів

2021 рік (затверджено з урахуванням змін)

Оплата енергоносіїв та комунальні послуги

N з/п

2

Оплата праці

Оплата енергоносіїв та комунальні послуги

Інші поточні видатки

Капітальні видатки, у т.ч.

Бюджет розвитку

Інші поточні видатки

Джерело 

інформації

УСЬОГО

Напрями використання бюджетних коштів

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N  з/п

Капітальні видатки, у т.ч.

Бюджет розвитку

2

Оплата праці

УСЬОГО

Показники

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п

2020 рік (звіт/каса) 2022 рік (проєкт)
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обсяг фінансування облаштування місць масового відпочинку на р.Айдар грн. кошторис 49 500,00
обсяг фінансування розроблення схеми/граіфіку санітарного очищення населених пунктів громадигрн. кошторис 50 000,00

137 943,00

2 продукту од. статистичні 
кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити

од.
статистичні 

дані 
325

кількість дерев, що планується видалити
тис.кв.м

статистичні 
дані 

110

очищення середньозабрудненого дорожнього покриття навісною щіткою
м.

статистичні 
дані 

4,06

очищення проїжджої частини доріг біля бордюрів від нанесеного грунту вручну
од.

статистичні 
дані 

30 454,00

кількість дорожніх знаків
од.

статистичні 
дані 

128

кількість стічних канав
од.

статистичні 
дані 

2

кількість вирізання порослі дерев вручну
м.кв.

статистичні 
дані 

1087

площадь викошування комбінованих газонів ручними газонокосарками
куб.м.

статистичні 
дані 

132 225,00

кількість сміття
тис.кв.м

статистичні 
дані 

3 000,00

площа грейдерування вулиць
од.

статистичні 
дані 

1 137,60

заміна лампочок
шт.

статистичні 
дані 

360

од. розрахунок 280

кількість залізних стояків км. розрахунок 190
очищення проїжджої частини дороги, тротуарім  від снігу од. розрахунок 25 952,00
кількість  майданчиків ( дитячих, спортивних тощо) од. розрахунок 12
кількість скверів, парків, площ,меморіалів, пам`ятних знаків од. розрахунок 10
кількість місць велопарковки од. розрахунок 15
кількість паспортів зелених насаджень од. розрахунок 1
кількість  безпритульних тварин грн. розрахунок 84
придбання гроба ,хреста та таблички грн. розрахунок 750,00
копання могили грн. розрахунок 770,63
доставка автомобілем осіб розрахунок 479,37
кількість одиноких громадян кВт.год розрахунок 10
кількість кВт вуличного освітлення од. розрахунок 149 828,00
кількість контейнерів од. розрахунок 28
кількість лавок од. розрахунок 35
кількість місць масового відпочинку на р. Айдар 1

3 ефективності грн розрахунок
середні витрати на видалення 1 дерева грн. розрахунок 2 363,64
середні витрати на підрізання 1 дерева грн. розрахунок 1 292,31
середні видатки на  встановлення дорожнього знаку грн. розрахунок 1 406,25
середні видатки на очищення та спорожнення стічної канави грн. розрахунок 80 000,00
середні витрати на утилізацію  1 куб.м. сміття грн. розрахунок 316,00
середні витрати на грейдерування 1 кв.м. грн. розрахунок 158,23
середні видатки на встановлення 1 залізного стояка грн. розрахунок 736,84
середня вартість очищення одного км.снігу грн. розрахунок 11,95

технічне обслуговування (обходи, зяття показників лічильника, налаштування 
реле часу)

обсяг фінансування облаштування вулично-дорожньої мережі 
пристроями/засобами/умовами для безпечного руху осіб з обмеженими 
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середня вартість утримання та поточного ремонту одного   майданчика (дитячих, спортивних тощо)грн. розрахунок 15 833,33
 середня вартість скверів, парків, площ,меморіалів, пам`ятних знаків грн. розрахунок 27 000,00
середня вартість  одного місця  велопарковки грн. розрахунок 3 300,00
середня  вартість одного  паспорта зелених насаджень грн. розрахунок 185 000,00
середня вартість 1  безпритульної тварини грн. розрахунок 1 190,48
середня вартість  поховання одного одинокого громадяна грн. розрахунок 2 000,00
середня вартість на заміну 1 лампи грн. розрахунок 1 222,22
середня вартість  кВт вуличного освітлення грн. розрахунок 3,86
середня вартість одного контейнера грн. розрахунок 6 950,00
середня вартість однієї лавки грн. розрахунок 3 000,00
 середня вартість  прибирання підмітання проїжджої частини грн. розрахунок 22,00
середня вартість облаштування місць масового відпочинку на р. Айдар грн./м2 розрахунок 49 500,00

грн. розрахунок 2,06

4 якості відс.
рівень виконання містом своїх фінансових зобов`язань 100

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

разом

(5 + 6)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

разом

(8 + 9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10

1 затрат
обсяг видатків послуги з підрізання дерев грн кошторис
обсяг видатків послуги з видалення дерев грн. кошторис
обсяг видатків послуги з підмітання та прибирання вулиць грн. кошторис
обсяг видатків послуги з встановлення дорожніх знаків грн. кошторис
обсяг видатків послуги з очищення та спороженення стічних канав грн. кошторис
обсяг видатків послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень грн. кошторис
обсяг видатків утилізація сміття та поводження зі сміттям (збирання та перевезення безпечних відходів) грн. кошторис
обсяг видатків послуги з грейдерування вулиць грн. кошторис
обсяг видатків послуги з ремонту, технічного обслуговування систем вуличного освітлення грн. кошторис
обсяг видатків послуги з прибирання снігу грн. кошторис
обсяг видатків послуги по встановленню стовпчиків грн. кошторис
послуги з утримання та поточного ремонту дитячих та спортивних мавйданчиків грн. кошторис
обсяг видатків поховання одиноких громадян грн. кошторис

грн. кошторис

обсяг видатків облаштування місць велопарковки грн. кошторис
обсяг видатків паспортизація зелених насаджень грн. кошторис
обсяг видатків послуги з стерилізації безпритульних тварин грн. кошторис
обсяг видатків придбання контейнерів, лавок грн. кошторис
обсяг видатків відшкодування витрат по вуличному освітленню грн. кошторис
 обсяг фінансування облаштування місць масового відпочинку на р.Айдар грн. кошторис
обсяг фінансування розроблення схеми/граіфіку санітарного очищення населених пунктів громади грн. кошторис

грн. кошторис

2 продукту
кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити од. статистичні дані 
кількість дерев, що планується видалити од. статистичні дані 
очищення середньозабрудненого дорожнього покриття навісною щіткою тис.кв.м статистичні дані 
очищення проїжджої частини доріг біля бордюрів від нанесеного грунту вручну м. статистичні дані 
кількість дорожніх знаків од. статистичні дані 
кількість стічних канав од. статистичні дані 
кількість вирізання порослі дерев вручну од. статистичні дані 
площадь викошування комбінованих газонів ручними газонокосарками м.кв. статистичні дані 

середні витрити на  викошування комбінованих газонів ручними 
газонокосарками

обсяг фінансування облаштування вулично-дорожньої мережі пристроями/засобами/умовами для безпечного руху осіб 
з обмеженими функціональними можливостями

2024 рік (прогноз)

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

N з/п Джерело інформації

2023 рік (прогноз)

2

обсяг видатків послуги з благоустрою, облаштуванню та ремонту території парків, скверів, площ, меморіалів, 
пам`ятних знаків

Одиниця 

виміру
Показники
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кількість сміття куб.м. статистичні дані 
площа грейдерування вулиць тис.кв.м статистичні дані 
заміна лампочок од. статистичні дані 
технічне обслуговування (обходи, зяття показників лічильника, налаштування реле часу) шт. статистичні дані 
кількість залізних стояків од. розрахунок
очищення проїжджої частини дороги, тротуарім  від снігу км. розрахунок
кількість  майданчиків ( дитячих, спортивних тощо) од. розрахунок
кількість скверів, парків, площ,меморіалів, пам`ятних знаків од. розрахунок
кількість місць велопарковки од. розрахунок
кількість паспортів зелених насаджень од. розрахунок
кількість  безпритульних тварин од. розрахунок
придбання гроба ,хреста та таблички грн. розрахунок
копання могили грн. розрахунок
доставка автомобілем грн. розрахунок
кількість одиноких громадян осіб розрахунок
кількість кВт вуличного освітлення кВт.год розрахунок
кількість контейнерів од. розрахунок
кількість лавок од. розрахунок
кількість місць масового відпочинку на р. Айдар од. розрахунок

3 ефективності

середні витрати на видалення 1 дерева грн розрахунок
середні витрати на підрізання 1 дерева грн. розрахунок
середні видатки на  встановлення дорожнього знаку грн. розрахунок
середні видатки на очищення та спорожнення стічної канави грн. розрахунок
середні витрати на утилізацію  1 куб.м. сміття грн. розрахунок
середні витрати на грейдерування 1 кв.м. грн. розрахунок
середні видатки на встановлення 1 залізного стояка грн. розрахунок
середня вартість очищення одного км.снігу грн. розрахунок
середня вартість утримання та поточного ремонту одного   майданчика (дитячих, спортивних тощо) грн. розрахунок
 середня вартість скверів, парків, площ,меморіалів, пам`ятних знаків грн. розрахунок
середня вартість  одного місця  велопарковки грн. розрахунок
середня  вартість одного  паспорта зелених насаджень грн. розрахунок
середня вартість 1  безпритульної тварини грн. розрахунок
середня вартість  поховання одного одинокого громадяна грн. розрахунок
середня вартість на заміну 1 лампи грн. розрахунок
середня вартість  кВт вуличного освітлення грн. розрахунок
середня вартість одного контейнера грн. розрахунок
середня вартість однієї лавки грн. розрахунок
 середня вартість  прибирання підмітання проїжджої частини грн. розрахунок
середня вартість облаштування місць масового відпочинку на р. Айдар грн. розрахунок
середні витрити на  викошування комбінованих газонів ручними газонокосарками грн./м2 розрахунок

4 якості

рівень виконання містом своїх фінансових зобов`язань відс.

(грн)

загальний 

фонд

спеціальн

ий фонд

загальний 

фонд
спеціальний фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
загальний фонд спеціальний фонд

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2024 рік (прогноз)2021 рік (затверджено з урахуванням змін) 2022 рік (проєкт) 2023 рік (прогноз)

9. Структура видатків на оплату праці

1

обов'язкові доплати та надбавки

фонд за посадовим окладом

стимулюючи виплати

Найменування

2020 рік (звіт/каса)



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

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

8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(од.)

затверджено
фактично 

зайняті
затверджено

фактично 

зайняті
затверджено

фактично 

зайняті
затверджено фактично зайняті

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

УСЬОГО

з них: штатні одиниці за загальним 

фондом, що враховані також у 

спеціальному фонді

(грн)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

разом

(4 + 5)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

разом

(7 + 8)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

разом

(10 + 11)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 5712000 5712000 1453800 1453800

2 0 4458550 4458550

3 130000 130000 132000 132000

4 20000 20000 10000 10000

5 0 2750 2 750,00

 0 0 0 5 862 000 0 5 862 000 6 057 100 0 6 057 100

(грн)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

разом

(4 + 5)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

разом

(7 + 8)

1 4 5 6 7 8 9

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

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

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

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

Найменування місцевої/регіональної програми

2

Міська  програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території 

Старобільської міської територіальної громади на 2021- 2025 роки

Міська програма благоустрою на території Старобільської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки

Міська  програма регулювання чисельності безпритульних тварин 

гуманними методами на території Старобільської міської 

територіальної громади на 2021- 2025 роки

Програма утримання та ремонту об'єктів благоустрою Старобільської 

міської територіальної громади на 2022 рік

2021 рік (затверджено з урахуванням змін)

загальний фонд

2024 рік (прогноз)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
спеціальний фонд

2022 рік (проєкт)

2023 рік (прогноз)

Найменування місцевої/регіональної програми

Міська програма бюджету участі

2024 рік (прогноз)

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

загальний фонд

УСЬОГО

загальний фонд

Міська програма бюджету участі

2

спеціальний фонд
Категорії працівників

2023 рік (прогноз)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
2020 рік (звіт)

спеціальний фонд

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

УСЬОГО

крім того,і оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також 

у спеціальному фонді

N з/п

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п

N  з/п

2022 рік (проєкт)

2020 рік (звіт/каса)

3

Коли та яким документом затверджена

3

2021 рік (затверджено)

Коли та яким документом затверджена
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 0 0 0 0 0 0

(грн)

спеціальний 

фонд (бюджет 

розвитку)

рівень 

будівельн

ої 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетног

о періоду, 

%

спеціальний 

фонд (бюджет 

розвитку)

рівень будівельної 

готовності об'єкта на кінець 

бюджетного періоду, %

спеціальний 

фонд (бюджет 

розвитку)

рівень 

будівельної 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, %

спеціальний 

фонд (бюджет 

розвитку)

рівень 

будівельної 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, %

спеціальний 

фонд (бюджет 

розвитку)

рівень будівельної 

готовності об'єкта 

на кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

 

(грн)

загального 

фонду

спеціального 

фонду

1 2 8 9

  

УСЬОГО

(грн)

загального 

фонду
спеціального фонду

загального 

фонду

спеціального 

фонду

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4

Зміна кредиторської 

забогованості (6-5)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування 

об'єкта 

відповідно до 

проектно-

кошторисної 

документації

2

7

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної 

класифікації 

видатків 

бюджету/ код 

Класифікації 

кредитування 

бюджету

Найменування

2

2022 рік (проєкт)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

2024 рік (прогноз)

3

2021 рік (затверджено з урахуванням змін) 2023 рік (прогноз)

Кредиторська заборгованість на кінець 

минулого бюджетного періоду

Код Економічної 

класифікації 

видатків 

бюджету/ код 

Класифікації 

кредитування 

бюджету

Найменування

6

Затверджено з урахуванням 

змін
Касові видатки/надання кредитів

Кредиторська 

заборгованість на початок 

минулого бюджетного 

періоду

5

Бюджетні зобов'язання (4+6)

Погашено кредиторську 

заборгованість за рахунок 

коштів

103

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

УСЬОГО

Загальна вартість об'єктаСтрок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)

 

 

2020 рік (звіт/каса)

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

2022 рік2021 рік

планується погасити 

кредиторську заборгованість за 

рахунок коштів

очікуваний обсяг 
взяття поточних 

зобов'язань (8-10)кредиторс

ька 

заборгова

ність на 

початок 

поточного 

бюджетног

о періоду

планується погасити кредиторську 

заборгованість за рахунок коштів

граничний 

обсяг

можлива 

кредиторська 

заборгованість 

на початок 

планового 

бюджетного 

періоду (4-5-6)

очікуваний обсяг 
взяття поточних 
зобов'язань (3-5)

затверджені 

призначення
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(грн)

Код Економічної 

класифікації 

видатків 

бюджету/ код 

Класифікації 

кредитування 

бюджету

Найменування

Затверджено з 

урахуванням 

змін

Касові видатки

Дебіторська 

заборгованість на 

01.01.2020

Дебіторська 

заборгованіст

ь на 

01.01.2021

Очікувана 

дебіторська 

заборгованість 

на 01.01.2022

1 2 3 4 5 6 7

УСЬОГО

Володимир ЛУГАНСЬКИЙ
(підпис)

Наталія ЛОЗЕНКО
(підпис) (Власне ім’я та прізвище)

В.о. начальника Відділу

Завідувач сектору-головний бухгалтер

(Власне ім’я та прізвище)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду 
бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

8

3) дебиторська заборгованість у 2020 - 2022 роках:

Вжиті заходи щодо погашення заборговансті

9

УСЬОГО

Причини виникнення заборгованості


