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СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ   
ШІСТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ                                 

           
РІШЕННЯ 

                                                                               
 “25” жовтня 2019 р. м.Старобільськ   № 63/3    

 

Про внесення змін до рішення Старобільської міської ради Луганської 
області сьомого скликання “Про міський бюджет міста Старобільськ на 
2019 рік” від 20.12.2018  №51/8 

 

У відповідності до статей 26, 28, 61-64, 66 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в України”, статей 23, 28, 63, 69, 69-1, 70, 71, 72, 78, 91 

Бюджетного кодексу України, пояснювальної записки, Старобільська міська 

рада Луганської області 

ВИРІШИЛА: 

1.Внести  зміни до рішення Старобільської міської ради Луганської області 

сьомого скликання  від 20.12.2018 №51/8 “Про міський бюджет м.Старобільськ 

на 2019 рік”, а саме: 

2) у абзаці 3 пункті 1 рішення цифри “41 033 433”,  “19 405 303”,           

“21 628 130” замінити відповідно “41 033 433”,  “19 887 748”, “21 145 685” 

3) у абзаці 4 пункті 1 рішення цифри “17 531 278” замінити на “17 048 833” 

3) у абзаці 5 пункті 1 рішення цифри “20 664 673” замінити на “20 182 228” 

4) пункт 5 рішення викласти у наступній редакції:                                                       

“Затвердити розподіл витрат міського бюджету м.Старобільськ на 

реалізацію міських програм у сумі 28 414 551 гривень згідно з додатком 6 до 

цього рішення”;                                                                                                                       

2. Викласти додатки: 1 “Доходи міського бюджету міста Старобільськ на 

2019 рік”, 2 “Фінансування міського бюджету міста Старобільськ на 2019 рік”,           

3 “Розподіл видатків міського бюджету міста Старобільськ на 2019 рік”,           

4 “Міжбюджетні трансферти  з міського бюджету міста Старобільськ місцевим 

бюджетам на 2019 рік”, 5 “Розподіл коштів  бюджету розвитку за об'єктами у 

2019 році”, 6 “Розподіл витрат міського бюджету міста Старобільськ на 

реалізацію міських програм у 2019 році”  у новій редакції, згідно з додатками         

1-6 до цього рішення. 

3.Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Старобільської міської 

ради та у газеті  “Вісник Старобільщини”. 
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4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Старобільської міської ради з питань економічного розвитку, бюджету, 

фінансів та комунальної власності. 

 

 

Міський голова                                           Підпис                        Яна ЛІТВІНОВА 
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СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
вул. Центральна, 36, м. Старобільськ, Луганська обл., 92703,  

тел./факс: (06461) 2-19-90,  E-mail: misto.starobilsk@gmail.com 

______________________________________________________     

Пояснювальна  записка 

до проекту рішення шістдесят трєтьої сесії міської ради  
“Про  внесення  змін до рішення Старобільської міської ради 

Луганської області сьомого скликання “Про міський бюджет міста 
Старобільськ на 2019 рік” від 20.12.2018 № 51/8 

 

Проект рішення про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік 

сформовано у відповідності з вимогами Бюджетного кодексу України (в 

редакції від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами), Податкового кодексу України, 

Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”, Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”. 

У відповідності до проведеного аналізу видаткової частини загального та 

спеціального фондів міського бюджету, з причин проведення першочергових 

витрат, необхідно внести зміни до видаткової частини загального та 

спеціального фондів міського бюджету м.Старобільськ  

ВИДАТКИ 

Загальний фонд 

За головним розпорядником бюджетних коштів КВК 01  “Виконавчий 
комітет Старобільської міської ради” , в тому числі 

за бюджетною програмою 0114081 “Забезпечення діяльності інших 
закладів в галузі культури і мистецтва” 

- КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” збільшити 

бюджетні призначення на 91 900 грн. для придбання ялинкових прикрас, 

гірлянд, іграшок. 

за бюджетною програмою 0114082 “Інші заходи в галузі культури і 
мистецтва” 

- КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” в звязку із 

перерозподілом зменшити бюджетні призначення на 51 500 грн., раніше 

заплановані  на реалізацію проектів місцевих ініціатив. 

за бюджетною програмою 0116030 “Організація благоустрою 
населених пунктів” 
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- КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” збільшити 

бюджетні призначення на 6 960 грн. для придбання табличок (аншлагів) з 

назвами вулиць для виконання підготовчих робіт до проведення у 2020 році 

Всеукраїнського перепису населення 

за бюджетною програмою 0117461 “Утримання та розвиток 
автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету” 

- КЕКВ 2610 “Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам,організаціям)” збільшити бюджетні призначення на 435 085 грн.  та 

здійснити поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття по           

пл. Базарна (від перехрестя з дорогою Н-26 до перехрестя з вул. Горького), по 

вул. Горького (від буд.101 до буд.117), по вул. Нахімова (від перехрестя з 

дорогою Н-26 до кінця містка через ручей «Козачок»)  (одержувач бюджетних 

коштів КП «Старобільськбудтехсервіс»). 

Спеціальний фонд 

За головним розпорядником бюджетних коштів КВК 01  «Виконавчий 

комітет Старобільської міської ради» обсяг видатків спеціального фонду 

міського бюджету зменшено за рахунок зменшення коштів, що передаються із 

загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму  

482 445 грн. , в тому числі  

за бюджетною програмою 0114081 “Забезпечення діяльності інших 
закладів в галузі”                                                                                                                    

КЕКВ 3110 “Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування”  збільшити  бюджетні призначення   на 27 000 грн. на 

придбання мобільної скульптури композиції “Книга — історія Старобільська” в 

рамках реалізації проектів місцевих ініціатив, які стали переможцями 

щорічного конкурсу на визначення кращих місцевих ініціатив Старобільської 

територіальної громади  

за бюджетною програмою 0116011 “Експлуатація та технічне 
обслуговування житлового фонду”                                                                                     

КЕКВ 3210 “Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)”   частково зменшити  бюджетні призначення   на 772 525 грн.  

раніше заплановані на капітальний ремонт  об'єктів житлового фонду  

м.Старобільськ, а саме на капітальний ремонт даху житлового будинку за 

адресою: кв. Ватутіна,буд. 41 м.Старобільськ, Луганської області 

за бюджетною програмою 0116030 “Організація благоустрою 
населених пунктів”                                                                                                                 

КЕКВ 3110 “Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування” 
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збільшити  бюджетні призначення   на 24 500 грн. на придбання  та 

встановлення громадських мобільних біо-вбиралень для проведення міських 

масових заходів в рамках реалізації проектів місцевих ініціатив, які стали 

переможцями щорічного конкурсу на визначення кращих місцевих ініціатив 

Старобільської територіальної громади; 

збільшити бюджетні призначення  на 525 000 грн.  для придбання 

спеціальної техніки - колісний трактор БЕЛАРУС-892 для благоустрою 

території м.Старобільськ Луганської області 

збільшити бюджетні призначення  на 35 500 грн.  для придбання 

спеціального обладнання — відвал для прибирання снігу для благоустрою 

території м.Старобільськ Луганської області 

збільшити бюджетні призначення  на 195 000 грн.  для придбання 

спеціальної техніки — розкидач дорожніх сумішей  РДС - 3 для благоустрою 

території м.Старобільськ Луганської області 

за бюджетною програмою 0117350 “Розроблення схем планування та 
забудови територій (містобудівної документації)”                                                           

КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 

державних (регіональних) програм» зменшити бюджетні призначення на 547 
145 грн. раніше заплановані  на виконання геодезичних вишукувань    в 

масштабі 1:2000 на територію м.Старобільськ Луганської області для 

детального планування  території  

за бюджетною програмою 0117363 «Виконання інвестиційних проектів 
в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій» в результаті проведеного аналізу було виявлено 

неможливість реалізації до завершення бюджетного періоду використання 

коштів по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в зв’язку з 

цим пропонується внести зміни до розподілу субвенції, а саме: 

- КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 

реалізації державних (регіональних) програм» зменшити бюджетні 

призначення на 650 000 грн. раніше заплановані  на геодезичні вишукування  

(створення картографічної основи)  в масштабі 1:2000 для розроблення  

містобудівної документації  на територію м. Старобільськ Луганської області; 

- КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» 

зменшити бюджетні призначення на 570 000 грн.  раніше заплановані на 

придбання спеціальної техніки  (колісного трактора БЕЛАРУС- 892 та 

навісного обладнання – відвал для прибирання снігу) для благоустрою 

території м.Старобільськ Луганської області; 
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збільшити бюджетні призначення на  2 546 642 грн. для придбання 

спеціальної техніки  (автогрейдер BGD-140, укомплектований грейдерним та 

бульдозерним відвалами) для благоустрою території м.Старобільськ Луганської 

області; 

зменшити  бюджетні призначення на 360 000 грн. раніше заплановані на 

придбання вуличного туалету модульного типу  

- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» зменшити бюджетні 

призначення на 966 642 грн. раніше заплановані на капітальний ремонт 

комунальної автодороги по  вул. Кобиляцької у м.Старобільськ Луганської 

області  

за бюджетною програмою 0117461 “Утримання та розвиток 
автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету”                                                                                                                

- КЕКВ 3122 “Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів”  

збільшити  бюджетні призначення   на 30 225 грн. на проектні та вишукувальні 

роботи по об'єкту: “ Будівництво внутрішньоквартальної дороги  від будинку № 

27 на кв. Ватутіна до вул. Південна у м.Старобільськ Луганської області” 

 

 

Провідний спеціаліст з бухгалтерського 

обліку - заступник головного бухгалтера, 

в. о. заступника міського голови з 

фінансових питань - головного бухгалтера                              Оксана КЛЕНЬКА 
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Додаток   1

до рішення Старобільської міської ради

"25" жовтня 2019 р.  № 63/3

(грн)

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження  20288388,00 20254008,00 34380,00 0,00

11000000

Податки на доходи, податки на 

прибуток, податки на збільшення 

ринкової вартості  

35860,00 35860,00 0,00 0,00

11020000 Податок на прибуток підприємств  35860,00 35860,00 0,00 0,00

11020200
Податок на прибуток підприємств та 

фінансових установ комунальної власності 
35860,00 35860,00 0,00 0,00

14000000
Внутрішні податки на товари та послуги 

 
5272080,00 5272080,00 0,00 0,00

14020000
Акцизний податок з вироблених в 

Україні підакцизних товарів (продукції) 
710000,00 710000,00 0,00 0,00

14021900 Пальне 710000,00 710000,00 0,00 0,00

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну 

територію України підакцизних товарів 

(продукції) 

2983780,00 2983780,00 0,00 0,00

14031900 Пальне 2983780,00 2983780,00 0,00 0,00

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів 

1578300,00 1578300,00 0,00 0,00

18000000 Місцеві податки 14946068,00 14946068,00 0,00 0,00

18010000 Податок на майно 5234400,00 5234400,00 0,00 0,00

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості 

665,00 665,00 0,00 0,00

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості 

98135,00 98135,00 0,00 0,00

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості 

379465,00 379465,00 0,00 0,00

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості 

413415,00 413415,00 0,00 0,00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 324340,00 324340,00 0,00 0,00

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 2911220,00 2911220,00 0,00 0,00

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 276110,00 276110,00 0,00 0,00

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 806050,00 806050,00 0,00 0,00

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 25000,00 25000,00 0,00 0,00

18030000 Туристичний збір 3600,00 3600,00 0,00 0,00

18030200
Туристичний збір, сплачений фізичними 

особами 
3600,00 3600,00 0,00 0,00

18050000 Єдиний податок  9708068,00 9708068,00 0,00 0,00

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 1963200,00 1963200,00 0,00 0,00

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 7744868,00 7744868,00 0,00 0,00

19000000 Інші податки та збори 34380,00 0,00 34380,00 0,00

19010000 Екологічний податок 34380,00 0,00 34380,00 0,00

ДОХОДИ

місцевого бюджету міста Старобільськ на 2019 рік

Код
Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 

розвитку
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19010100

Екологічний податок, який справляється за 

викиди в атмосферне повітря 

забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами забруднення (за винятком 

викидів в атмосферне повітря двоокису 

вуглецю)

15760,00 0,00 15760,00 0,00

19010300

Надходження від розміщення відходів у 

спеціально відведених для цього місцях чи 

на об`єктах, крім розміщення окремих 

видів відходів як вторинної сировини 

18620,00 0,00 18620,00 0,00

20000000 Неподаткові надходження  3186980,00 2496160,00 690820,00 0,00

21000000
Доходи від власності та підприємницької 

діяльності  
177605,00 177605,00 0,00 0,00

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) 

державних або комунальних унітарних 

підприємств та їх об`єднань, що 

вилучається до відповідного бюджету, та 

дивіденди (дохід), нараховані на акції 

(частки) господарських товариств, у 

статутних капіталах яких є державна аб

19900,00 19900,00 0,00 0,00

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) 

комунальних унітарних підприємств та їх 

об`єднань, що вилучається до відповідного 

місцевого бюджету

19900,00 19900,00 0,00 0,00

21080000 Інші надходження  157705,00 157705,00 0,00 0,00

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 10070,00 10070,00 0,00 0,00

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні 

санкції за порушення законодавства у сфері 

виробництва та обігу алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів 

81400,00 81400,00 0,00 0,00

21081700
Плата за встановлення земельного 

сервітуту
66235,00 66235,00 0,00 0,00

22000000

Адміністративні збори та платежі, 

доходи від некомерційної господарської 

діяльності 

2318555,00 2318555,00 0,00 0,00

22010000
Плата за надання адміністративних 

послуг
2221450,00 2221450,00 0,00 0,00

22012500
Плата за надання інших адміністративних 

послуг
2221450,00 2221450,00 0,00 0,00

22080000

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним 

майном  

5045,00 5045,00 0,00 0,00

22080400

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим 

комплексом та іншим майном, що 

перебуває в комунальній власності 

5045,00 5045,00 0,00 0,00

22090000 Державне мито  92060,00 92060,00 0,00 0,00

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 

розгляду та оформлення документів, у тому 

числі за оформлення документів на 

спадщину і дарування  

17510,00 17510,00 0,00 0,00

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів 

(посвідок) та паспортів громадян України  

74550,00 74550,00 0,00 0,00

25000000
Власні надходження бюджетних установ 

 
690820,00 0,00 690820,00 0,00

25010000

Надходження від плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами 

згідно із законодавством 

690820,00 0,00 690820,00 0,00

25010100

Плата за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю 

672150,00 0,00 672150,00 0,00
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25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ 

 
18670,00 0,00 18670,00 0,00

30000000 Доходи від операцій з капіталом  103760,00 0,00 103760,00 103760,00

33000000
Кошти від продажу землі і 

нематеріальних активів 
103760,00 0,00 103760,00 103760,00

33010000 Кошти від продажу землі  103760,00 0,00 103760,00 103760,00

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що 

перебувають у державній або комунальній 

власності, та земельних ділянок, які 

знаходяться на території Автономної 

Республіки Крим

103760,00 0,00 103760,00 103760,00

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)
23579128,00 22750168,00 828960,00 103760,00

40000000 Офіційні трансферти  14320910,00 14186413,00 134497,00 134497,00

41000000 Від органів державного управління  14320910,00 14186413,00 134497,00 134497,00

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим 

місцевим бюджетам
14320910,00 14186413,00 134497,00 134497,00

41052300

Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій 

за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

14186413,00 14186413,00 0,00 0,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 134497,00 0,00 134497,00 134497,00

X Разом доходів 37900038,00 36936581,00 963457,00 238257,00

Провідний спеціаліст з бухгалтерського 

обліку - заступник головного 

бухгалтера, в.о. заступника міського 

голови з фінансових питань - головного Підпис Оксана КЛЕНЬКА
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Додаток   2

до рішення Старобільської міської ради

"25" жовтня 2019 р.  № 63/3

(грн)

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 3133395,00 -17048833,00 20182228,00 20182228,00

208000
Фінансування за рахунок зміни 

залишків коштів бюджетів
3133395,00 -17048833,00 20182228,00 20182228,00

208100 На початок періоду 3133395,00 3133395,00 0,00 0,00

208400

Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду)

0,00 -20182228,00 20182228,00 20182228,00

X Загальне фінансування 3133395,00 -17048833,00 20182228,00 20182228,00

600000 Фінансування за активними операціями 3133395,00 -17048833,00 20182228,00 20182228,00

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 3133395,00 -17048833,00 20182228,00 20182228,00

602100 На початок періоду 3133395,00 3133395,00 0,00 0,00

602400

Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду)

0,00 -20182228,00 20182228,00 20182228,00

603000
Фінансування за рахунок коштів 

єдиного казначейського рахунку
0,00 0,00 0,00 0,00

603000
Фінансування за рахунок коштів єдиного 

казначейського рахунку
0,00 0,00 0,00 0,00

X Загальне фінансування 3133395,00 -17048833,00 20182228,00 20182228,00

Провідний спеціаліст з бухгалтерського 

обліку - заступник головного бухгалтера, 

в.о. заступника міського голови з 

фінансових питань - головного бухгалтера Підпис Оксана КЛЕНЬКА

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов’язання

ФІНАНСУВАННЯ

міського бюджету міста Старобільськ на 2019 рік

Код
Найменування згідно з Класифікацією 

фінансування бюджету
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
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Додаток   3

до рішення Старобільської міської ради

 "25" жовтня 2019 р.  № 63/3

(грн.)

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

0100000
Виконавчий комітет Старобільської 

міської ради
19887748,00 16045435,00 7550800,00 1101943,00 3792313,00 21145685,00 20420485,00 725200,00 315674,00 40052,00 20420485,00 41033433,00

0110000
Виконавчий комітет Старобільської 

міської ради
19887748,00 16045435,00 7550800,00 1101943,00 3792313,00 21145685,00 20420485,00 725200,00 315674,00 40052,00 20420485,00 41033433,00

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне 

та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад

9268760,00 9268760,00 6782163,00 250090,00 0,00 397532,00 388892,00 8640,00 0,00 0,00 388892,00 9666292,00

0113033 3033 1070

Компенсаційні виплати на пільговий 

проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян

100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00

0113210 3210 1050
Організація та проведення громадських 

робіт
54352,00 54352,00 44551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54352,00

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення
200335,00 200335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200335,00

0114081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в 

галузі культури і мистецтва
1422872,00 1422872,00 724086,00 143261,00 0,00 1847188,00 1165008,00 682180,00 315674,00 40052,00 1165008,00 3270060,00

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 472500,00 472500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472500,00

0116011 6011 0610
Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду
49996,00 0,00 0,00 0,00 49996,00 850714,00 850714,00 0,00 0,00 0,00 850714,00 900710,00

0116017 6017 0620

Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією 

об`єктів житлово-комунального 

господарства

15908,00 15908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15908,00

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів
4270487,00 4071580,00 0,00 708592,00 198907,00 780000,00 780000,00 0,00 0,00 0,00 780000,00 5050487,00

0117310 7310 0443
Будівництво об`єктів житлово-

комунального господарства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1711163,00 1711163,00 0,00 0,00 0,00 1711163,00 1711163,00

0117330 7330 0443
Будівництво  інших об`єктів комунальної 

власності
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251994,00 251994,00 0,00 0,00 0,00 251994,00 251994,00

0117350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199715,00 199715,00 0,00 0,00 0,00 199715,00 199715,00

РОЗПОДІЛ

видатків міського бюджету міста Старобільськ на 2019 рік

Код 

Програмної 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуван

ня місцевих 

Код 

Типової 

програмної 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуван

Код 

Функціонал

ьної 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуван

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

усього
видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

РАЗОМ

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Спеціальний фонд

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з них

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії
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0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14394413,00 14394413,00 0,00 0,00 0,00 14394413,00 14394413,00

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету

3543410,00 0,00 0,00 0,00 3543410,00 628586,00 628586,00 0,00 0,00 0,00 628586,00 4171996,00

0117640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00

0117650 7650 0490
Проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки чи права на неї
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00

0117680 7680 0490
Членські внески до асоціацій органів 

місцевого самоврядування
23646,00 23646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23646,00

0118110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00

0118120 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах 65482,00 65482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65482,00

0118312 8312 0512 Утилізація відходів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34380,00 0,00 34380,00 0,00 0,00 0,00 34380,00

0118700 8700 0133 Резервний фонд 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00

0119710 9710 0180

Субвенція з місцевого бюджету на 

утримання об`єктів спільного 

користування чи ліквідацію негативних 

наслідків діяльності об`єктів спільного 

користування

150000,00 150000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150000,00

X X X Усього 19887748,00 16045435,00 7550800,00 1101943,00 3792313,00 21145685,00 20420485,00 725200,00 315674,00 40052,00 20420485,00 41033433,00

Підпис Оксана КЛЕНЬКА

Провідний спеціаліст з бухгалтерського обліку - заступник 

головного бухгалтера, в.о. заступника міського голови з 

фінансових питань - головного бухгалтера
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(грн.)

утримання об'єктів 

спільного 

користування чи 

ліквідацію 

наслідків діяльності 

об'єктів спільного 

користування 

(КЕКВ 2620)

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

1231620000 Районний бюджет 

Старобільського району

0,00 150 000,00 150 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Х УСЬОГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00

Провідний спеціаліст з бухгалтерського обліку - заступник головного бухгалтера,

в.о. заступника міського голови з фінансових питань - головного бухгалтера Підпис Оксана КЛЕНЬКА

* Нормативно - правовий акт (найменування, дата, номер), відповідно до якого отримується трансферт, зазаначається під таблицею у виносці.

** Нормативно-правовий акт (найменування, дата, номер), відповідно до якого надається трансферт, зазаначається під таблицею у виносці.

спеціального 

фонду на:

Додаток  4

до рішення Старобільської міської ради

 "25" жовтня 2019 р.  №63/3

найменування трансферту*

Рішення сесії Старобільської міської ради від 31.01.2019 № 52/4 "Про затвердження Програми розвитку архівної справи та фінансової підтримки комунальної установи "Трудовий архів" 

Старобільського району на 2019 рік"

найменування трансферту**

Міжбюджетні трансферти  з міського бюджету міста Старобільськ місцевим бюджетам на 2019 рік

Код

Найменування бюджету - 

одержувача/надавача 

міжбюджетного 

трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам

дотація на:

субвенції

усього

дотація на:

субвенції

усього

загального 

фонду на:

спеціального 

фонду на:
загального фонду на:
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грн.

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів  

Код  Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів  

Код  

Функціональної

ї класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів  

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної 

документації

Строк реалізації 

об'єкта (рік 

початку і 

завершення)

Загальна вартість 

об'єкта, гривень

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, 

гривень

Рівень 

будівельної 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, %

0100000
Виконавчий комітет Старобільської міської 

ради

0110000
Виконавчий комітет Старобільської міської 

ради

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад

Придбання основних засобів 100 000,00

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад

Капітальний ремонт кабінетів адміністративної будівлі за адресою: вул.. 

Центральна, 36 м.Старобільськ Луганської області
199 916,00

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад

Капітальний ремонт кабінету адміністративної будівлі (облаштування 

серверної кімнати) за адресою: вул. Центральна,36 м.Старобільськ 

Луганської області

88 976,00

0114081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 

культури і мистецтва

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для 

проведення культурно - масового відпочинку громадян
600 000,00

0114081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 

культури і мистецтва

Капітальний ремонт каруселі, розташованої у парку культури та 

відпочинку м.Старобільськ та благоустрій прилеглої території
538 008,00

0114081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 

культури і мистецтва

Придбання мобільної скульптури композиції “Книга — історія 

Старобільська” 
27 000,00

0116011 6011 0620
Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду

Капітальний ремонт  об'єктів житлового фонду  м.Старобільськ 

(капітальний ремонт даху житлового будинку за адресою: кв. 

Ватутніна,буд. 41 м.Старобільськ, Луганської області)

838 714,00

Додаток   5

до рішення Старобільської  міської ради

 "25" жовтня 2019 р. № 63/3

Розподіл коштів  бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році

1
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Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів  

Код  Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів  

Код  

Функціональної

ї класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів  

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної 

документації

Строк реалізації 

об'єкта (рік 

початку і 

завершення)

Загальна вартість 

об'єкта, гривень

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, 

гривень

Рівень 

будівельної 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, %

0116011 6011 0620
Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду

Проектно-кошторисна документація по об’єкту: “Капітальний ремонт 

даху гуртожитку на пл. Гоголя, буд.2 м.Старобільськ, Луганської області”
12 000,00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
Придбання  та встановлення громадських мобільних біо-вбиралень для 

проведення міських масових заходів
24 500,00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
Придбання спеціальної техніки - колісний трактор БЕЛАРУС-892 для 

благоустрою території м.Старобільськ Луганської області
525 000,00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
Придбання спеціального обладнання — відвал для прибирання снігу для 

благоустрою території м.Старобільськ Луганської області
35 500,00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
Придбання спеціальної техніки — розкидач дорожніх сумішей  РДС - 3 

для благоустрою території м.Старобільськ Луганської області
195 000,00

0117310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства

Капітальний ремонт тротуару на пл. Базарна м.Старобільськ Луганської 

області (від магазину “Єва” до  магазину “Афродита”)
449 543,00

0117310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства

Проектні та вишукувальні роботи по об'єкту:"Капітальний ремонт 

тротуару на кв.Ватутіна м.Старобільськ Луганської області (від магазину 

“Маяк” до вул. Південна)"

10 044,00

0117310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства

Реконструкція вуличного освітлення по вул. Набережна м.Старобільськ 

Луганської області
585 996,00

0117310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства

Реконструкція вуличного освітлення по вул. Піщана м.Старобільськ 

Луганської області (з урахуванням коригування проекту)
200 000,00

0117310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства

Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Гімназична, 11 в 

м.Старобільськ Луганської обл. (коригування проекту)
107 120,00

0117310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства

Проектні та вишукувальні роботи по об'єкту: “Будівництво ливневої 

каналізації від Автостанції та КПТ «Контакт» (вул. Центральна, 89а)  по 

вулицям Миру, Гаршина,  Чернишевського та Горького у місті 

Старобільськ, Луганської області”

358 460,00

0117330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів  комунальної 

власності

Будівництво сучасного дитячого майданчика на території Парку культури 

та відпочинку міста Старобільська Луганської області ( в тому числі за 

рахунок іншої субвенції з обласного бюджету Луганської області 134 497 

грн.)         

251 994,00

2
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Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів  

Код  Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів  

Код  

Функціональної

ї класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів  

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної 

документації

Строк реалізації 

об'єкта (рік 

початку і 

завершення)

Загальна вартість 

об'єкта, гривень

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, 

гривень

Рівень 

будівельної 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, %

0117350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови 

територій  (містобудівної документації)

Розробка науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів 

використання зон охорони памяток та історичного ареалу м.Старобільськ 

Луганської області

199 715,00

0117350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови 

територій  (містобудівної документації)

Виконання геодезичних вишукувань в масштабі 1:2000 на територію 

м.Старобільськ Луганської області для детального планування території
0,00

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

Облаштування спортивного майданчика для занять спортом та 

фізкультурою жителям кв. Ватутіна в м. Старобільськ Старобільського 

району Луганської області (за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку

окремих територій)

80 000,00

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

Облаштування дитячого майданчика для проведення дозвілля дітей та 

підлітків на кв.Південний в м. Старобільськ Старобільського району 

Луганської області (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку

окремих територій)

60 000,00

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

Облаштування дитячого майданчика для проведення дозвілля дітей та 

підлітків на вул.Курчатова в м. Старобільськ Старобільського району 

Луганської області  (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку

окремих територій)

60 000,00

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

Співфінансування по облаштуванню спортивного майданчика для занять 

спортом та фізкультурою жителям кв. Ватутіна, облаштуванню дитячого 

майданчика для проведення дозвілля дітей та підлітків на кв.Південний, 

облаштуванню дитячого майданчика для проведення дозвілля дітей та 

підлітків на вул.Курчатова в м. Старобільськ Старобільського району 

Луганської області

8 000,00

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

Геодезичні вишукування  (створення картографічної основи)  в масштабі 

1:2000 для розроблення  містобудівної документації  на територію м. 

Старобільськ Луганської області  (за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку

окремих територій)

0,00

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

Придбання спеціальної техніки (сміттєвоз з боковим завантаженням СБМ-

304/2 на шасі МАЗ-5340) для благоустрою території м.Старобільськ  

Луганської області  (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку

окремих територій)

2 500 000,00
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0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

Придбання спеціальної техніки (машина дорожня комбінована МДКЗ  (з 

піскорозкидальним обладнанням та поворотним відвалом) на базі 

самоскида МАЗ- 5550)  для благоустрою території м.Старобільськ 

Луганської області  (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку

окремих територій)

2 600 000,00

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

Придбання спеціальної техніки  (екскаватор - навантажувач ЕО – 2626 з 

щелепно-навантажувальним ковшем на базі трактору Беларус 82.1) для 

благоустрою території м.Старобільськ Луганської області  (за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку

окремих територій)

1 100 000,00

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

Придбання спеціальної техніки  (колісного трактора БЕЛАРУС- 892 та 

навісного обладнання – відвал для прибирання снігу) для благоустрою 

території м.Старобільськ Луганської області  (за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку

окремих територій)

0,00

0117363 7363 0490

'Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

Придбання спеціальної техніки  (автогрейдер BGD-140, укомплектований 

грейдерним та бульдозерним відвалами) для благоустрою території 

м.Старобільськ Луганської області

2 546 642,00

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

Придбання спеціальної техніки  (причеп тракторний  2ПТС-4) для 

благоустрою території м.Старобільськ Луганської області   (за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)

195 000,00

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

Придбання мобільної сцени та одягу сцени для комунального закладу 

“Парк культури та відпочинку” Старобільської міської ради Луганської 

області  (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій)

370 000,00

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

Придбання вуличного туалету модульного типу  (за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку

окремих територій)

0,00

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

Придбання автобусних зупинок  (за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку

окремих територій)

750 000,00
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0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

Придбання обладнання для влаштування скейт-парку на території 

комунального закладу “Парк культури та відпочинку” Старобільської 

міської ради Луганської області  (за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку

окремих територій)

480 000,00

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

Облаштування місця відпочинку населення по вулиці Набережній в місті 

Старобільськ Старобільського району Луганської області  (за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвиткуокремих територій)

425 000,00

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

Облаштування місця відпочинку населення на кварталі Ватутіна міста 

Старобільськ Старобільського району Луганської області  (за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвиткуокремих територій)

200 000,00

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

Будівництво дитячого майданчику по вулиці Залізнична в місті 

Старобільськ Старобільського району Луганської області  (за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку

окремих територій)

75 000,00

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

Будівництво внутрішньоквартальної дороги  від будинку № 27 на кв. 

Ватутіна до вул. Південна у м.Старобільськ Луганської області   (за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку

окремих територій)

724 361,00

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

Капітальний ремонт тротуару на кв. Ватутіна м.Старобільськ Луганської 

області (від магазину “Маяк” до вул. Південна)  (за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку

окремих територій)

1 397 563,00

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

Капітальний ремонт комунальної автодороги по  вул. Кобиляцької у 

м.Старобільськ Луганської області  (за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій)

0,00

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

Капітальний ремонт даху гуртожитку на пл. Гоголя, буд.2 м.Старобільськ, 

Луганської області   (за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій)

822 847,00

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

Проектні та вишукувальні роботи по об'єкту “ Капітальний ремонт 

комунальної автодороги по вул. Андрющенко  м.Старобільськ Луганської 

області ”

122 491,00
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0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

Проектні та вишукувальні роботи по об'єкту “ Капітальний ремонт 

комунальної автодороги по вул. Лангемака  м.Старобільськ Луганської 

області ”

123 403,00

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

Проектні та вишукувальні роботи по об'єкту:  “Капітальний ремонт 

комунальної автодороги по вул. Кобиляцької м.Старобільськ Луганської 

області ”

78 120,00

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

Капітальний ремонт комунальної автодороги по вул. Миру  від  магазина 

"Канцлер" до магазина "АТБ" м.Старобільськ Луганської області ” 
274 347,00

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

Проектні та вишукувальні роботи по об'єкту: “ Будівництво 

внутрішньоквартальної дороги  від будинку № 27 на кв. Ватутіна до вул. 

Південна у м.Старобільськ Луганської області”

30 225,00

0117650 7650 0490
Проведення еспертної грошової оцінки земельної 

ділянки чи права на неї

Проведення експертно- грошової оцінки по продажі земель 

несільськогосподарського призначення
50 000,00

Х Х Х Всього Х Х Х 20 420 485,00 Х

Підпис Оксана  КЛЕНЬКА

Провідний спеціаліст з бухгалтерського обліку - заступник головного бухгалтера,         в.о. 

заступника міського голови з фінансових питань -головного бухгалтера
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видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів  

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної 

документації

Строк реалізації 

об'єкта (рік 

початку і 

завершення)

Загальна вартість 

об'єкта, гривень

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, 

гривень

Рівень 

будівельної 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, %

01
Виконавчий комітет Старобільської 

міської ради

0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад

Придбання основних засобів 100 000,00

0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад

Капітальний ремонт кабінетів адміністративної будівлі за адресою: вул.. 

Центральна, 36 м.Старобільськ Луганської області
2019 199 916,00 100,0

4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в 

галузі культури і мистецтва

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для 

проведення культурно - масового відпочинку громадян
500 000,00

Розподіл коштів  бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році

Додаток  5

до рішення Старобільської  міської ради

від  __ грудня  2018 року № 51/__
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Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів  

Код  Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів  

Код  

Функціональної

ї класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів  

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної 

документації

Строк реалізації 

об'єкта (рік 

початку і 

завершення)

Загальна вартість 

об'єкта, гривень

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, 

гривень

Рівень 

будівельної 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, %

4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в 

галузі культури і мистецтва

Капітальний ремонт каруселі, розташованої у парку культури та 

відпочинку м.Старобільськ та благоустрій прилеглої території
2019 538 008,00 100,0

6011 0620
Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду

Капітальний ремонт  об'єктів житлового фонду  м.Старобільськ 

(капітальний ремонт даху житлового будинку за адресою: кв. 

Ватутніна,буд. 41 м.Старобільськ, Луганської області)

2019 1 611 239,00 100,0

6011 0620
Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду

Капітальний ремонт  об'єктів житлового фонду  м.Старобільськ 

(капітальний ремонт даху житлового будинку за адресою: кв.Дружби,буд. 

5А м.Старобільськ, Луганської області)

2019 689 474,00 100,0

6011 0620
Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду

Капітальний ремонт  об'єктів житлового фонду  м.Старобільськ 

(капітальний ремонт даху житлового будинку за адресою: 

вул.Залізнична,буд. 49 м.Старобільськ, Луганської області)

2019 934 027,00 100,0

8
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Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів  

Код  Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів  

Код  

Функціональної

ї класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів  

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної 

документації

Строк реалізації 

об'єкта (рік 

початку і 

завершення)

Загальна вартість 

об'єкта, гривень

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, 

гривень

Рівень 

будівельної 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, %

7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства

Реконструкція вуличного освітлення по вул. Набережна м.Старобільськ 

Луганської області
2019 585 996,00 100,0

7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства

Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Гімназична, 11 в 

м.Старобільськ Луганської обл. (коригування проекту)
2019 107 120,00 100,0

7350 0443
Розроблення схем планування та забудови 

територій  (містобудівної документації)

Розробка науково-проектної документації з визначення меж і режимів 

використання зон охорони памяток та історичного ареалу м.Старобільськ 

Луганської області

199 715,00

7350 0443
Розроблення схем планування та забудови 

територій  (містобудівної документації)

Виконання геодезичних вишукувань в масштабі 1:2000 на територію 

м.Старобільськ Луганської області для детального планування території
547 145,00

7650 0490
Проведення еспертної грошової оцінки 

земельної ділянки чи права на неї

Проведення експертно- грошової оцінки по продажі земель 

несільськогосподарського призначення
50 000,00

7670
Внески до статутного капіталу суб'єктів 

господарювання

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ( КП 

"Благоустрій м.Старобільськ)
100 000,00

Х Х Х Всього Х Х Х 6 162 640,00 Х

О.М.Кленька

Провідний спеціаліст з бухгалтерського обліку - заступник головного бухгалтера, 

в.о. заступника міського голови з фінансових питань -головного бухгалтера

9
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(грн)

усього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000
Виконавчий комітет Старобільської 

міської ради
28 414 551,0 9 284 110,0 19 130 441,0 19 096 061,0

0110000
Виконавчий комітет Старобільської 

міської ради
28 414 551,0 9 284 110,0 19 130 441,0 19 096 061,0

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад 

Міська цільова програма інформатизації Старобільської  

міської ради та її виконавчого комітету  на 2018-2020 роки
21.12.2017 № 36/7 278 976,0 140 000,0 138 976,0 138 976,0

0113033 3033 1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим 

категоріям громадян

Програма відшкодування витрат за пільгове перевезення 

окремих категорій громдян на міських маршрутах 

загального користування автомобільним транспортом на 

території міста Старобільськ на 2019 рік

29.11.2018 № 50/7 100 000,0 100 000,0

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

Програма по наданню грошової допомоги мешканцям міста 

Старобільська, що опинилися в складних життєвих 

обставинах і потребують грошової допомоги на 2019-2020 

роки

2911.2018 № 50/8 199 305,0 199 305,0

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

Міська цільова програма соціальної підтримки почесних 

громадян міста Старобільська на 2018-2020 роки
21.06.2018 № 43/5 1 030,0 1 030,0

0114081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 

культури і мистецтва

Міська цільова програма проведення культурно - масових 

заходів в м.Старобільськ на 2018-2020 роки 
23.11.2017 № 34/9 205 400,0 91 900,0 113 500,0 113 500,0

0114081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 

культури і мистецтва

Програма сприяння розвитку місцевих ініціатив 

Старобільської територіальної громади на 2019-2020 роки
29.11.2018 № 50/4 27 000,0 27 000,0 27 000,0

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
Міська цільова програма соціальної підтримки почесних 

громадян міста Старобільська на 2018-2020 роки
21.06.2018 № 43/5 10 000,0 10 000,0

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Додаток 6

до рішення Старобільської міської ради

 "25" жовтня 2019 р.  № 63/3

Розподіл витрат міського бюджету міста Старобільськ на реалізацію міських  програм у 2019 році

Спеціальний фонд

Загальний 

фонд
Усього

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Найменування місцевої /регіональної програми

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська цільова програма проведення культурно - масових 

заходів в м.Старобільськ на 2018-2020 роки 23.11.2017 № 34/9 414 000,0 414 000,0

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
Програма сприяння розвитку місцевих ініціатив 

Старобільської територіальної громади на 2019-2020 роки
29.11.2018 № 50/4 48 500,0 48 500,0

0116044 6011 0620
Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду

Міська цільова програма забезпечення житлом дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 

числа на 2018-2020 роки 

23.11.2017 № 34/10 49 996,0 49 996,0

0116011 6011 0620
Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду

Міська цільова програма розвитку житлового господарства 

м. Старобільськ на 2018-2020 роки 23.11.2017 № 34/6 850 714,0 850 714,0 850 714,0

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
Міська цільова програма благоустрою міста Старобільськ на 

2018-2022 роки
21.12.2017 № 36/8 4 825 987,0 4 070 487,0 755 500,0 755 500,0

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Міська цільова програма регулювання чисельності 

безпритульних тварин гуманними методами в 

м.Старобільськ на 2018-2020 роки

16.08.2018  № 47/4 101 500,0 101 500,0

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
Міська цільова програма проведення культурно - масових 

заходів в м.Старобільськ на 2018-2020 роки 
23.11.2017 № 34/9 98 500,0 98 500,0

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
Програма сприяння розвитку місцевих ініціатив 

Старобільської територіальної громади на 2019-2020 роки
29.11.2018 № 50/4 24 500,0 24 500,0 24 500,0

0117350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови 

територій  (містобудівної документації)

Міська цільова програма благоустрою міста Старобільськ на 

2018-2022 роки
21.12.2017 №36/8 199 715,0 199 715,0 199 715,0

0117310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства

Міська цільова програма благоустрою міста Старобільськ на 

2018-2022 роки
21.12.2017 № 36/8 1 711 163,0 1 711 163,0 1 711 163,0

0117330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів комунальної 

власності

Міська цільова програма благоустрою міста Старобільськ на 

2018-2022 роки
21.12.2017 № 36/8 251 994,0 251 994,0 251 994,0

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

Міська цільова програма благоустрою міста Старобільськ на 

2018-2022 роки
21.12.2017 № 36/8 13 571 566,0 13 571 566,0 13 571 566,0

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

Міська цільова програма розвитку житлового господарства 

м. Старобільськ на 2018-2020 роки 23.11.2017 № 34/6 822 847,0 822 847,0 822 847,0

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

Міська цільова програма благоустрою міста Старобільськ на 

2018-2022 роки
21.12.2017 № 36/8 4 171 996,0 3 543 410,0 628 586,0 628 586,0

0117640 7640 0470 Заходи з енергозбереження

Програма відшкодування частини суми кредитів, залучених 

на впровадження заходів з енергозбереження у 

м.Старобільську на 2017-2019 роки

25.05.2017 № 23/2 100 000,0 100 000,0

0118110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха

Міська цільова програма запобігання та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, стихійного лиха та небезпечних 

природних явищ на території м.Старобільська на 2019-2020 

роки

29.11.2018 № 50/6 100 000,0 100 000,0

0118120 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах

Програма

щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах 

м. Старобільська на 2019-2020 роки
29.11.2018 № 50/10 65 482,0 65 482,0
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0118312 8312 0512 Утилізація відходів
Програма по охороні навколишнього природного 

середовища в м.Старобільську на 2019 рік
29.11.2018 № 50/9 34 380,0 34 380,0

0119710 9710 0180

Субвенція з місцевого бюджету на утримання 

об`єктів спільного користування чи ліквідацію 

негативних наслідків діяльності об`єктів 

спільного користування

Програма розвитку архівної справи та фінансової підтримки 

комунальної установи "Трудовий архів" Старобільського 

району на 2019 рік"

31.01.2019 № 52/4 150 000,0 150 000,0

Х Х Х УСЬОГО Х Х 28 414 551,0 9 284 110,0 19 130 441,0 19 096 061,0

Підпис Оксана КЛЕНЬКА

Провідний спеціаліст з бухгалтерського обліку - заступник головного 

бухгалтера, в.о. заступника міського голови з фінансових питань -

головного бухгалтера
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