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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 0,00 Х Х 0,00 0,00 Х Х 0,00

Х 0,00 0,00

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

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_____________________________________________________________________________________________________

0443

43957795

Код

12

(код функціональної класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

121

(найменування бюджетної програми 
згідно з ТПКВКМБ)

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:

Капітальний ремонт тротуару по вул. Велика Садова (від перехрестя вулиці Центральна до перехрестя вулиці Шафрановського) в місті Старобільськ 

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)(код Програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

бюджету)

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

Найменування

2

Реконструкція вуличного освітлення на вул. Південна м.Старобільськ Луганської області (368760   - ПКД)

Реконструкція вуличного освітлення по вул. Набережна м.Старобільськ Луганської області (634198   - ПКД)
Реконструкція вуличного освітлення на кв. Ватутіна м.Старобільськ Луганської області (1050673 - ПКД)

125280000003.                     1217310 7310

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах,  територіальних 
громадах

Організаційне, інформаційне, аналітичне та матеріально-технічне забезпечення відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та будівництва  Старобільської міської ради Луганської 
області

Капітальний ремонт тротуару по вул. Монастирська (від перехрестя вулиці Центральна до перехрестя вулиці Муранова) в місті Старобільськ Луганської області 

Освітлення вулиць в селі Світле Старобільського району Луганської області: вул. Центральна, вул. Озерна, вул. Шкільна, вул. Мира, вул. Горького. Будівництво.» (365569-17820)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

Надходження із загального фонду бюджету

Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.

2022 рік (проєкт)
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Х 0,00 0,00

Х 0,00 0,00

Х 0,00 0,00

Х 0,00 0,00

Х 0,00 0,00

 Х   8 069 247,00 8 069 247,00 8 069 247,00 9 866 277,00 9 866 277,00 9 866 277,00

 Х     0,00   0,00

 0,00 0,00 0,00 0,00 8 069 247,00 8 069 247,00 8 069 247,00 0,00 9 866 277,00 9 866 277,00 9 866 277,00

(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

 0,00 Х  0,00 Х  0,00

 0,00 0,00

 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

10 389 190,00 10 389 190,00 10 389 190,00 10 908 649,00 10 908 649,00 10 908 649,00

  0,00   0,00

 0,00 10 389 190,00 10 389 190,00 10 389 190,00 0,00 10 908 649,00 10 908 649,00 10 908 649,00

(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

3122
632238,00 632238,00

632238,00
347749,00 347749,00

347749,00

3132
5466214,00 5466214,00

5466214,00
7604946,00 7604946,00

7604946,00

3142
1970795,00 1970795,00

1970795,00
1913582,00 1913582,00

1913582,00

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 069 247,00 8 069 247,00 8 069 247,00 0,00 9 866 277,00 9 866 277,00 9 866 277,00

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.

Інші надходження спеціального фонду

Повернення кредитів до бюджету

УСЬОГО

2023 рік (прогноз)

2022 рік (проєкт)

Окапітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 

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

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

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)

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю  (25010100)

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) 

діяльності  (25010200)

Код

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)

Код Економічної 

класифікації 

видатків 

бюджету

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)

2

Капітальний ремонт інших об'єктів 

Реконструкція  та реставрація інших об'єктів 

УСЬОГО
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(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

 

 

 

(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

3122 366180,00 366180,00 366180,00 384489,00 384489,00 384489,00

3132 8008008,00 8008008,00 8008008,00 8408408,00 8408408,00 8408408,00

3142 2015002,00 2015002,00 2015002,00 2115752,00 2115752,00 2115752,00

 0,00 10389190,00 10389190,00 10389190,00 0,00 10908649,00 10908649,00 10908649,00

(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)

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

 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

УСЬОГО

2020 рік (звіт/каса) 2021 рік (затверджено з урахуванням змін) 2022 рік (проєкт)

Напрями використання бюджетних коштів

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

N з/п

УСЬОГО

 

Найменування

2

 

2021 рік (затверджено з урахуванням змін)

УСЬОГО

Найменування

 

2

 

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

2020 рік (звіт/каса)
Код 

Класифікації 

кредитування 

бюджету

2022 рік (проєкт)

Найменування

2024 рік (прогноз)

2024 рік (прогноз)

2023 рік (прогноз)

2

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

Код Економічної 

класифікації 

видатків 

бюджету

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

Код 

Класифікації 

кредитування 

бюджету

2023 рік (прогноз)

Окапітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 

 

Капітальний ремонт інших об'єктів 
Реконструкція  та реставрація інших об'єктів 

2

Оплата праці

Оплата енергоносіїв та комунальні послуги
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0,00 0,00 0,00

0,00 8069247,00 8069247,00 8 069 247,00 9866277,00 9866277,00 9 866 277,00

 0,00 8069247,00 8069247,00 8 069 247,00 9866277,00 9866277,00 9 866 277,00

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 069 247,00 8 069 247,00 8 069 247,00 0,00 9 866 277,00 9 866 277,00 9 866 277,00

(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

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

 0 10389190,00 10389190,00 10389190,00 0 10908649,00 10908649,00 10 908 649,00

 0 10389190,00 10389190,00 10389190,00 0 10908649,00 10908649,00 10 908 649,00

 0,00 10 389 190,00 10 389 190,00 10 389 190,00 0,00 10 908 649,00 10 908 649,00 10 908 649,00

(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

грн. кошторис 8069247,00 8069247,00 9866277,00 9866277,00

2667879,00

2798335,00

585996,00

987840,00

339746,00

49000,00

28506,00

29174,00

Реконструкція вуличного освітлення по вул. Набережна м. Старобільськ Луганської 

області

2022 рік (проєкт)

затрат

Показники

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

2

Оплата праці

Оплата енергоносіїв та комунальні послуги

Інші поточні видатки

Джерело 

інформації

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

УСЬОГО

Інші поточні видатки

Капітальні видатки, у т.ч.

Бюджет розвитку

УСЬОГО

2

Одиниця 

виміру
N з/п

2020 рік (звіт/каса)

8. Результативні показники бюджетної програми:

2021 рік (затверджено з урахуванням змін)

2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

обсяг фінансування

Капітальний ремонт тротуару по вул. Монастирська (від перехрестя вулиці 

Центральна до перехрестя вулиці Муранова) в місті Старобільськ Луганської області

Капітальний ремонт тротуару по вул. Велика Садова (від перехрестя вулиці 

Центральна до перехрестя вулиці Шафрановського) в місті Старобільськ Луганської 

області

Реконструкція вуличного освітлення на кв. Ватутіна м. Старобільськ Луганської 

області

Реконструкція вуличного освітлення на вул. Південна м. Старобільськ Луганської 

області

Будівництво електромережі для освітлення території Старобільської міської громади 

від підвісного пішохідного переходу через р. Айдар в м. Старобільськ до вулиці 

Садова, с. Підгорівка Старобільського району Луганської області"(виготовлення 

проектно-кошторисної документації)

Освітлення вулиці Набережна (КТП 1034) с. Половинкине Старобільського району 

Луганської області. Будівництво. Луганська область, Старобільский район, с. 

Половинкине, вул. Набережна. Будівництво

Освітлення вулиці Набережна (КТП 1008) с. Половинкине Старобільського району 

Луганської області. Будівництво. Луганська область, Старобільский район, с. 

Половинкине, вул. Набережна. Будівництво.
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28923,00

28290,00

29759,00

29903,00

19000,00

49900,00

132332,00

132332,00

132332,00

грн. кошторис

347749,00 347749,00

грн. кошторис
4806611,00 4806611,00

грн. кошторис
2798335,00 2798335,00

грн. кошторис
585996,00 585996,00

грн. кошторис
987840,00 987840,00

грн. кошторис
339746,00 339746,00

2

од. розрахунок 17 17 6 6

3

відс. розрахунок 100,00 100,00 100,00 100,00

4

 відс. розрахунок 100,00 100,00 100,00 100,00

продукту

кількість об'єктів

рівень  готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду

Улаштування основи під штучне покриття по вул. Шкільна, с. Лиман, Старобільського 

району, Луганської області

Реконструкція вуличного освітлення на кв. Ватутіна м.Старобільськ Луганської області 

(1050673 - ПКД)

Реконструкція вуличного освітлення на вул. Південна м.Старобільськ Луганської 

області (368760   - ПКД)

Улаштування основи під штучне покриття по вул.Чкалова, с. Половінкине, 

Старобільського району, Луганської області

Улаштування основи під штучне покриття на кв. Ватутіна, м. Старобільськ, Луганської 

області

«Освітлення вулиць в селі Світле Старобільського району Луганської області: вул. 

Центральна, вул. Озерна, вул. Шкільна, вул. Мира, вул. Горького. Будівництво.» 

(коригування проектно-кошторисної документації)

динаміка збільшення фінансування порівняно з попереднім роком

2023 рік (прогноз)

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

Освітлення вулиці Гагаріна (КТП 4014) в с. Новоселівка Старобільського району 

Луганської області. Будівництво. Луганська область, Старобільский район, с. 

Новоселівка, вул. Гагаріна. Будівництво.

ефективності

якості

«Освітлення вулиці Ягідна (КТП № 4901) с. Калмиківка Старобільського району 

Луганської області. Будівництво» (виготовлення проектно-кошторисної документації)

Реконстукція мереж вуличного освітлення по вул. Молодіжна та Новосадова, с. 

Половинкине Старобільського району Луганської області. Луганська область, 

Старобільский район, с. Половинкине, вул. Молодіжна та Новосадова. Реконструкція 

Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Пригородня, с. Половинкине 

Старобільського району Луганської області. Луганська область, Старобільский район, 

с.Половинкине, вул. Пригородня. Реконструкція.

Освітлення вулиці Гагаріна (КТП 4011) в с. Новоселівка Старобільського району 

Луганської області. Будівництво. Луганська область, Старобільский район, с. 

Новоселівка, вул. Гагаріна. Будівництво.

Освітлення вулиць в селі Світле Старобільського району Луганської області: вул. 

Центральна, вул. Озерна, вул. Шкільна, вул. Мира, вул. Горького. Будівництво.» 

(365569-17820)

Капітальний ремонт тротуару по вул. Монастирська (від перехрестя вулиці 

Центральна до перехрестя вулиці Муранова) в місті Старобільськ Луганської області 

(4885611-79000 грн.)
Капітальний ремонт тротуару по вул. Велика Садова (від перехрестя вулиці 

Центральна до перехрестя вулиці Шафрановського) в місті Старобільськ Луганської 

області (2836935-38600грн.)

Реконструкція вуличного освітлення по вул. Набережна м.Старобільськ Луганської 

області (634198   - ПКД)



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

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

6

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

разом

(5 + 6)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

разом

(8 + 9)

1 3 4 5 6 7 8 9 10

1

грн. кошторис 10389190,00 10389190,00 10908649,00 10908649,00

грн. кошторис
366180,00 366180,00 384489,00 384489,00

грн. кошторис
5061361,00 5061361,00 5314429,00 5314429,00

грн. кошторис
2946647,00 2946647,00 3093979,00 3093979,00

 грн. кошторис 617054,00 617054,00 647907,00 647907,00

грн. кошторис 1040195,00 1040195,00 1092205,00 1092205,00

грн. кошторис 357752,00 357752,00 375640,00 375640,00

2

од. розрахунок 6 6 6 6

3

відс. розрахунок 100,00 100,00 100,00 100,00

4

 відс. розрахунок 100,00 100,00 100,00 100,00

(грн)

загальний 

фонд

спеціальний 

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

0 0

0 0

0

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)

2021 рік (затверджено)

динаміка збільшення фінансування порівняно з попереднім роком

2020 рік (звіт/каса)

УСЬОГО

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

у спеціальному фонді

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

2022 рік (проєкт)

якості

стимулюючи виплати

Найменування

Капітальний ремонт тротуару по вул. Велика Садова (від перехрестя вулиці Центральна до перехрестя вулиці 

Шафрановського) в місті Старобільськ Луганської області

загальний фонд

9. Структура видатків на оплату праці

Реконструкція вуличного освітлення на кв. Ватутіна м.Старобільськ Луганської області 

2020 рік (звіт)

Категорії працівників
загальний фонд

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

загальний фонд

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

спеціальний фонд
№ з/п

спеціальний фонд

2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

загальний 

фонд

рівень  готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду

обсяг фінансування

Освітлення вулиць в селі Світле Старобільського району Луганської області: вул. Центральна, вул. Озерна, вул. Шкільна, вул. 

Мира, вул. Горького. Будівництво.» 

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
спеціальний фонд

2023 рік (прогноз)

1

обов'язкові доплати та надбавки

фонд за посадовим окладом

ефективності

Джерело 

інформації

Одиниця 

виміру

Капітальний ремонт тротуару по вул. Монастирська (від перехрестя вулиці Центральна до перехрестя вулиці Муранова) в місті 

Старобільськ Луганської області 

Показники

2

затрат

2024 рік (прогноз)

N з/п

2021 рік (затверджено з 

урахуванням змін)
2022 рік (проєкт)

Реконструкція вуличного освітлення по вул. Набережна м.Старобільськ Луганської області 

Реконструкція вуличного освітлення на вул. Південна м.Старобільськ Луганської області 

кількість об'єктів

продукту
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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
8069247,00 8069247,00 9866277,00 9866277,00

 8069247,00 8069247,00 0 9866277,00 9866277,00

(грн)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

разом

(4 + 5)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

разом

(7 + 8)

1 4 5 6 7 8 9

1 10389190,00 10389190,00 10908649,00 10908649,00

 

 0 10389190,00 10389190,00 0,00 10908649,00 10908649,00

(грн)

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, %

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)

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:

3

Коли та яким документом затверджена

Рішення Старобільської міської ради від 23.12.2020 року 

№3/52

3

Рішення Старобільської міської ради від 

23.12.2020 року №3/52

Коли та яким документом затвердженаN з/п

N  з/п

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

УСЬОГО

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

Кредиторська заборгованість на 

Код Економічної 

класифікації 

видатків 

2022 рік (проєкт)

Погашено кредиторську 

заборгованість за рахунок 

коштів

Найменування місцевої/регіональної програми

2

Міська програма соціально-економічного розвитку Старобільської міської  територіальної громади на 

2021-2025 роки

Міська програма соціально-економічного розвитку Старобільської 

міської  територіальної громади на 2021-2025 роки

2

Затверджено з урахуванням Касові видатки/надання 

Кредиторська 

заборгованість на початок 

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)

2023 рік (прогноз)

Найменування місцевої/регіональної програми

 

2024 рік (прогноз)

2022 рік (проєкт)

2

Зміна кредиторської 

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
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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

(грн)

Код Економічної 

класифікації 

видатків 

бюджету/ код 

Класифікації 

кредитування 

бюджету

Найменування

Затверджено з 

урахуванням 

змін

Касові видатки

Дебіторська 

заборгованість 

на 01.01.2020

Дебіторська 

заборгованіс

ть на 

01.01.2021

Очікувана 

дебіторська 

заборгованіс

ть на 

01.01.2022

1 2 3 4 5 6 7

УСЬОГО

Володимир ЛУГАНСЬКИЙ
(підпис)

2022 рік2021 рік

планується погасити 

кредиторську заборгованість за 

рахунок коштів

очікуваний обсяг 
взяття поточних 

зобов'язань (8-10)

УСЬОГО

Причини виникнення заборгованості

3) дебиторська заборгованість у 2020 - 2022 роках:

Вжиті заходи щодо погашення заборговансті

9

кредиторськ

а 

заборговані

сть на 

початок 

поточного 

бюджетного 

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

103

Кредиторська заборгованість на 

кінець минулого бюджетного 

періоду

видатків 

бюджету/ код 

Класифікації 

кредитування 

бюджету

Найменування Бюджетні зобов'язання (4+6)

8

6

Затверджено з урахуванням 

змін

Касові видатки/надання 

кредитів

заборгованість на початок 

минулого бюджетного 

періоду

5

Найменування

2

(Власне ім’я та прізвище)

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

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.

Код Економічної 

класифікації 

видатків 

бюджету/ код 

Класифікації 

кредитування 

бюджету

В.о. начальника Відділу

7

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

Зміна кредиторської 

забогованості (6-5)

4
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Наталія ЛОЗЕНКО
(підпис)

Завідувач сектору-головний бухгалтер

(Власне ім’я та прізвище)


