
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
О •• •• • • •••голови районної державної адміністрації

%
*-/Л'Н>Гґ)'РЧ-і/> 2019 р. м.Старобільськ №  Л З

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм районного 
бюджету на 2019 рік

Керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм 
місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 (зі змінами), рішення 
Старобільської районної ради від 21.12.2018 № 32/20 «Про районний бюджет 
Старобільського району на 2019 рік»,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
затвердити паспорти бюджетних програм районного бюджету по 

головному розпоряднику коштів Старобільській районній державній 
адміністрації Луганської області на 2019 рік за кодом відомчої класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів 02, що додаються за КПКВКМБ:

0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;

0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги;

0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет;

0212146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування 
окремих захворювань»;

0213112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального 
захисту»;

0213131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання 
Державної цільової програми «Молодь України»;

0213132 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання»;



0213140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення 
дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи);

0215041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»;

0215053 «Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) 
всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості»;

0215061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я 
населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед 
населення регіону»;

0217370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 
територій»;

0217640 «Заходи з енергозбереження»;

0218831 «Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам 
житла на селі».

Г олова А. Гаркавий



1.

2.

4.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови
Старобільської районної державної адміністрації Луганської області

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0200000  Старобільська районна державна адміністрація Луганської області
(код) (найменування головного розпорядника)

0210000  Старобільська районна державна адміністрація Луганської області
(код) (найменування відповідального виконавця)

0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 50000 гривень, у тому числі загального фонду - 50000 гривень та
спеціального фонду - _____0______ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади внутрішньої і зовнішньої 
політики», «Про інвестиційну діяльність», Указ Президента України від 18 вересня 1996 року № 841 «Про заходи щодо вдосконалення 
координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин», «Порядку розроблення, затвердження районних цільових 
програм, їх фінансування і моніторингу», затвердженого рішенням сесії Старобільської районної ради від 10 липня 2012 року №17/7. 
Рішення районної ради № 27\11 від_26.07.2018 р. « Про затвердження Програми формування позитивного іміджу та залучення інвестицій у 
соціально-економічний розвиток Старобільського району на 2018-2021 роки», рішення районної ради № 32\20 від 21.12.2018р. «Про 
районний бюджет Старобільського району на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п Ціль державної політики Ф

1 Залучення інвестицій у Старобільський район та подальший розвиток зовнішньоекономічної діяльності району.



7. Мета бюджетної програми

Метою Програми є підвищення інвестиційного іміджу району у різних сферах діяльності, створення умов для розширення напрямів 
співробітництва з іншими регіонами України та іноземними державами відповідно до інтересів району, залучення інвестицій, у тому числі 
іноземних, в економіку Старобільщини та подальший розвиток зовнішньоекономічної діяльності району, а також - налагодження 
співробітництва з інвесторами на рівні районної державної адміністрації, районної ради, виконкомів міської та сільських рад.

8. Завдання бюджетної програми
N з/п Завдання

1 Створення позитивного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості Старобільського району

9. Напрями використання бюджетних коштів 
(гривень)

N з/п
Напрями 

використання 
бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Проведення заходів 50000 50000

Усього 50000 50000

^  Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
(грн)

N з/п
Найменування 

місцевої / регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5



1

Програма формування 
позитивного іміджу та 
залучення інвестицій у 
соціально-
економічний розвиток 
Старобільського 
району на 2018-2021 
роки

50000 50000

Усього 50000 50000

11. Результативні показники бюджетної програм и:

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Обсяг видатків на 
створення
позитивного іміджу та
підвищення
інвестиційної
привабливості
Старобільського
району

грн. Рішення районної 
ради

50000 50000

2 продукту
Кількість
презентаційних
матеріалів

од.
Календарний план 

заходів

1255 1255

3 ефективності Ф



Середня вартість
презентаційних
матеріалів

грн.
Розрахункові дані 39,84 39,84

4 якості

Рівень виконання 
заходів програми та 
освоєння
затверджених коштів

%

Розрахункові
показники 100 100

олова Старобільської районної державної 
щіністрації Луганської області

ОГОДЖЕНО:
ачальник Управління фінансів
таробільської районної державної адміністрації
____________•• ^ _____ • / і  /Г' т-...,.уганської області 

^  РЯ- А Г /9
та погодження

і //] І Ґ: І
\ ш ш

А .1 .ГАРКАВИИ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В.ГОДУНОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови

Старобільської районної державної адміністації

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

0200000 Старобільська районна державна адміністрація Луганської області________________________________
(К Т ІІК В К  МІ>) (найменування головного розпорядника)

0210000 Старобільська районна державна адміністрація Луганської області
(К Т ІІК В К  М Іі) (найменування відповідального виконавця)

________0212010_______________ 0731________ Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню______________________________________
( К Т П К В К М Б )  (К Ф К В К )  (найменування бю джетної програми)

О бсяг бю дж етних призначень / бю дж етних асигнувань - 45 537  578 гривень, у тому числі загального ф онду - 44  300 000  гривень та спеціального ф онду - 1 237  

578 гривень.

П ідстави для виконання бю дж етн ої програми: Конституція
України від 28.06.1996 р. 254к/96-ВР із змінами;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17 -  VI із змінами;
Закон України від 07.12.2017 2246-VII1 «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я від 05.10.2005 №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників 
закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» із змінами Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26 травня 
2010 року N 283/437 ” Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона 
здоров’я»
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 ’’Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” 
Рішення тридцять другої сесії VII скликання Старобільської районної ради від 21.12.2018 № 35/20 «Про районний бюджет Старобільського району на 2019 рік».

Цілі держ авної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бю дж етної програми

№  за з/п Цілі бю дж етн ої політики

1 Покращення надання багатопрофільної стаціонарної м едичної допом оги  населенню

М ета бю дж етн ої програми: забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорон у здор ов ’я, зміцнення матеріально - техн іч ної бази  
комунальної установи «Старобільське районне територіальне медичне о б ’єднання».



8 Завдання бюджетної програми:
4 з/п Завдання
1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

Напрями використання бюджетних коштів: 
9- (грн)_______________________________

& з/п
Напрями використання 

бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

2 3 4 9,00
1 оплата праці 27026060,00 690731,00 27716791,00
2 нарахування на оплату праці 5945714,00 151961,00 6097675,00

3
медикаменти та перевязувальні 
матеріали

1074124,00 129633,00 1203757,00

4 продукти харчування 874040,00 874040,00

5
оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв

7679280,00 74632,00 7753912,00

6 соціальне забезпечення 347268,00 347268,00
7 інші видатки 1353514,00 190621,00 1544135,00

/сього 44300000,00 1237578,00 45537578,00
Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 

Ю. (грн)

№ з/п Найменування місцевої / 
регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

Усього
Результативні показники бюджетної програми:

11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
2 3 4 5 6 7

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
1 затрат

1
обсяг видатків для надання 
населенню амбулаторно- 
поліклінічної допомоги

грн. Фінансова звітність, кошторис 11075000,00 1237578,00 12312578,00

кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 129,75 12,5 142,25

кількість установ од.
План по мережі штатах і 
контингентах на 2019 рік 1 1 1

кількість ліжок у денних 
стаціонарах од. Звіт лікувально-профілактичного 

закладу 45 0 45

у т. ч. лікарів од. Штатний розпис 43 4,5 47,5

продукту
кількість ліжко-днів у денних 
стаціонарах тис. од. Статистичні дані 15,3 0

Ф

15,3



г

кількість лікарських відвідувань 
(у поліклінічних відділеннях 
лікарень)

о с іб Статистичні дан і 205000 0 205000

еф ективності
завантаженість ліжкового фонду 
у денних стаціонарах

ДНІВ Статистичні дані 340 0 340

якості 0
рівень виявлення захворювань 
на ранніх стадіях

% Статистичні дані 97 0 97

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
затрат
обсяг видатків для надання 
населенню стаціонарної 
медичної допомоги

ірн Ф інансова звітність, кошторис 33225000,00 0,00 33225000,00

кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 433 () 433
кількість ліжок у звичайних 
стаціонарах

од.
Зв іт л ікувально-проф ілактичного 

закладу
235 0 235

у і. ч. лікарів од. Ш татний розпис 71 0 71

продукту
кількість ліжко-днів у 
звичайних ста ц і о н ар ах

ти с .о д . Статистичн і дані 79,9 0 79,9

кількість пролікованих хворих у 
стаціонарі

о с іб Статистичн і дані 8900 0 8900

еф ективності

завантаженість ліжкового фонду 
у звичайних стаціонарах д н ів Статистичн і дані 340 0 340

середня тривалість лікування в 
стаціонарі одного хворого

д н ів Статистичні дані 8,9 0 8,9

якості

зниження показника летальності % Статистичн і дані 15,2 0 15,2

Голова Старобільської районної 
державної адміністрації

П О Г О Д Ж Е Н О :
Начальник управління ф інансів  
Старобільської районної 
держ авної адм ін істрації

дата погодження

А.І. Гаркавий

Л. В. Годунова
(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

м.п.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження
Голови Старобільської районної державної адміністрації 
Луганської області 
І Ц - Р Л . М М  N л л

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

2.

3.

4.

0200000
(код)

0210000

___________ Старобільська районна державна адміністрація Луганської області ___________
(найменування головного розпорядника)

Старобільська районна державна адміністрація Луганської області__
(найменування відповідального виконавця)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 542 8404) гривень, у тому числі загального фонду - 1 542 840,0 гривень та 
спеціального фонду - _____________гривень.

(код)

0212111 0731

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” від 19.11.1992 № 2801-ХП;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17 -  VI із змінами;
Конституція України від 28.06.1996 р. 254к/96-ВР із змінами;
Рішення Старобільської районної ради від 21.12.2018 № 32/20«Про районний бюджет Старобільського району на 2019 рік».



6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

4 з/п Ціль державної політики
1 Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я

7. Мета бюджетної програми:
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я

8. Завдання бюджетної програми

«і з/п Завдання
1 Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів 
(гривень)

1 з/п
Напрями 

використання 
бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Надання первинної 
медичної допомоги 1 542 840 - 1 542 840

Усього 1 542 840 1 542 840



Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
(грн)________________ ____________________________________________ __________________

з/п
Найменування 

місцевої / регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Районна Програма на 
співфінансування оплати 
медичних послуг, що 
надаються в рамках 
програми державних 
гарантій медичного 
обслуговування населення 
КНП «Старобільський РЦ 
ПМСД» 
на 2019 рік

1 542 840 1 542 840

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми:

4 з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Кількість штатних 
одиниць

шт. од Штатний розпис 178 .178

у т.ч. Лікарів шт. од Штатний розпис 34,5 34,5



2 продукту
Кількість лікарських 
відвідувань осіб

статистична
інформація

170 178

кількість відвідувань 
на дому

тис. Осіб
статистична
інформація

24 178

3 ефективності
середня кількість 
відвідувань на одну 
штатну посаду лікаря

одиниць
статистична
інформація

4927 4927

середня вартість 
одного відвідування

грн розрахунок 9,1 9,1

4 якості
динаміка рівня 
виявлення
захворювань на ранніх 
стадіях

відс.
статистична
інформація

21,5 21,5

олова Старобільської районної державної 
дміністрації Луганської області ______________ А.І.ГАРКАВИЙ

^ (мідаис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ІОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Старобільської 
зайонної державної адміністрації Луганської області

Л. В. ГОДУНОВА
Є} : ' ^  Т~: (підпив) (ініціали/ініціал, прізвище)

Іата погодження



ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 №836

(у редакції наказу Міністерства

фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядження голови
Старобільської районної державної адміністації Луганської області

№Лй

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

л 0200000 Старобільська районна державна адміністрація Луганської області_________________
(КТГІКВК МІ») (найменування головного розпорядника)

2 0210000 Старобільська районна державна адміністрація Луганської області
(К ТІІКВК  МІ») (найменування відповідального виконавця)

______0212144__  0763_______ Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я________________________
(К ТІІКВК  МІ») (КФ КИК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджети их призначень / бюджетних асигнувань - 1 277 823 гривень, уто м у  числі загального фонду - 1 277 823 гривень та 
спеціального фонду - гривень

Підстави для виконання бюджетної прогрими: Конституція України від 28.06.1996 р. 254к/96-ВР із змінами;
Бюджетний кодекс України від 08 .07 .2010 Я'* 2336-17 VI із змінами;
Закон України від 07.12.2017 2246-V1I1 «lipo ] [ержавний бюджет України н а 2018 рік»____________________________________________________________________________________ __
Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26 травня 2010 року N 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я»
Наказ М іністерства фінансів України від 26.08.14 №  836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Закон України від 19.11.1992р. № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я";______________________________________________________________________________

Рішення тридцять другої сесії VII скликання Старобільської районної ради від 21.12.2018 № 35/20 «Про районний бюджет Старобільського району на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бю джетної програми_____________________________

№ за з/и Цілі бю джетної політики

1 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий діабет
-

Мета бю джетної програми: Покращення якості надання медичної допомоги населенню міста Старобільськ, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав
громадян на охорону здоров’я, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих 

8. Завдання бю джетної програми:__________________________________________________________________ _
N з/п Завдання

1 Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну
Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п
Напрями 

використання 
бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі бюджет  

розвитку
Усього

1 2 3 4 5 6



г

Інші виплати 
населенню

1277823.00 0.00 0,00 1277823,00

Усього 1277823,00 0,00 0,00 1277823,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у ск і;і н ию джетної програми: 
(грн)

Найменування 
м ісцевої / регіональної 

програми
Загальний фонд Спеціальний фш гі Усього

1 2 4

Усього

11. Результативні показники бю дж етної програми:

олова С таробільської районної 
іержавної адм іністрації

ЮГОДЖЕНО: ^
Начальник управління фінансів С таробііДуснкої 
>айонної держ авної адміністрації

( т д и и с )

АР/У
дата погодження

Д.1. Гаркавий

N1 з/и 1Іоказник Одиниця виміру Дж ерело інформації Загалі,ний фонд Спеціальний фонд Усього

1 т 3 4 5 б 7
іабе течения хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

1 затрат

видатки на шовзнечення 
медикаментами хворих на 
цукровий діабет

і рм
Ф ш . І І К  П ІІ.І ШІ 1 І ІК  1 1. 

к о н і і о р т
1277823.00 1277823,00

2 продукту
кількість хворих на 
цукровий діабет, що 
забезпечуються 
препаратами і н с у л і н у

осіб Дані медичного обліку 289 289

3 ефективності
забезпеченість хворих на 
цукровий діабет  
препаратами і н с у л і н у

% Дані внутрішнього аналізу 100 100

4 якості
рівень забезпеченості 
хворих ІН С У Л ІН О  М

% Дані внутрішнього аналізу 100 100

( ін іц іа ли  та  прі  ш и т е )

] І В.Годунова
( і н і ц і а ли  та п р і з в и щ е )

м.п



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови
Старобільської районної державної адміністрації Луганської області 
1Ч-Р£ЛМ9  N ЛЯ

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

______ 0200000______   Старобільська районна державна адміністрація Луганської області
(код) (найменування головного розпорядника)

______ 0210000______   Старобільська районна державна адміністрація Луганської області
(код) (найменування відповідального виконавця)

0212146 0763 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я
(код) (КФКБК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 441309 гривень, у тому числі загального фонду - 441309 гривень та
спеціального фонду - ____________ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28,06.1996 р. 254к/96-ВР із змінами;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17 -  VI із змінами;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;
постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2017 № 152 "Про забезпечення доступності лікарських засобів";
Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року N 283/437 ” Про затвердження 
Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» 
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів"Закон України від 19.11,1992р. № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я"; рішення 
Старобільської районної ради від 21.12.2018 № 32/20 "Про районний бюджет Старобільського району на 2019 рік"



6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п Ціль державної політики
1 Здійснення державної політики у галузі охорони здоров'я

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення доступності лікарських засобів

8. Завдання бюджетної програми
N з/п Завдання

1 Повне або часткове відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування окремих захворювань

9. Напрями використання бюджетних коштів 
(гривень)

N з/п
Напрями 

використання 
бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Соціальний захист 441309 441309

Усього 441309 441309

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
(грн)

N з/п
Найменування 

місцевої / регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього



11. Результативні показники бюджетної програми:

4 з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

видатки на забезпечення 
повного або часткового 
відшкодування вартості 
лікарських засобів

грн кошторис 441309 441309

2 продукту
кількість хворих, що 
потребують лікування осіб дані медичного обліку 3000 3000

3 ефективності
забезпеченість хворих 
лікарськими засобами % дані внутрішнього аналізу 100 100

4 якості
Рівень зниження 
захворювань % дані внутрішнього аналізу 2 2

олова Старобільської районної державної 
дміністрації Луганської області

ЮГОДЖЕНО: , -
Іачальник Управління фінансів .
Старобільської районної державноїаДміністрації 
Іуганської області

ата погодження

- I і /!

(підпис)
А.І.Г АРКАВИИ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В.ГОДУНОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови
Старобільської районної державної адміністрації Луганської області

^

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0200000
(код)

0210000
(код)

3 0213112_______________ 1040
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 17000 гривень, у тому числі загального фонду - 17000 гривень та спеціального
фонду - 0_____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ із змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів» із змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів і типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805 «Про затвердження основних підходів до впровадження 
програмно-цільового методускладання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 02.12.2014 №1194,
Розпорядження Кабінету міністрів України від 08.02.2017 «Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними 
фінансами на 2017-2020 роки»,

Старобільська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування головного розпорядника)

Старобільська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування відповідального виконавця)

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту



Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 
від 20.09.2017 №793»,
Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 №608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки 
ефективності бюджетних програм», зі змінами від 12.01.2012 №13,
Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24.01.1995 № 20/95-ВР із змінами;
Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-111 із змінами,
Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 №2402-111 зі змінами,
Рішення сесії Старобільської районної ради №15/3 від 23.12.2016 «І Іро затвердження Програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності і 
здійснення соціального захисту дітей, які опинились у складних життєвих обставинах на 2017 -  2020 роки
Рішення сесії Старобільської районної ради від 21.12.2018 №32/20 «І Іро районний бюджет Старобільського району на 2019 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

з/п Ціль державної політики

1.
Подолання дитячої безпритульності та бездоглядності і здійснення соціального захисту дітей, які опинились у складних життєвих 
обставинах протягом 2017 -  2020 років

7. Мета бюджетної Запровадження ефективних форм роботи з дітьми та їх батьками з метою усунення причин дитячої бездоглядності та
програми правопорушень, надання соціальної, інформаційно-консультативної, психолого-педагогічної, правової допомоги дітям, які

опинились в складних життєвих обставинах.

8. Завдання бюджетної програми
з/п Завдання

1.
Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати 
виховні функції



9. Напрями використання бюджетних коштів
(гривень)

N з/п
Напрями 

використання 
бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1. Проведення заходів 17000 17000

Усього 17000 17000

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
(грн)____________________________________________________________________________

N з/п
Найменування 

місцевої / регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Районна «Програма 
подолання дитячої 
безпритульності та 
бездоглядності і 
здійснення соціального 
захисту дітей, які 
опинились в складних 
життєвих обставинах, на 
2017-2020 роки»

17000 - 17000

Усього 17000 17000



11. Результативні показники бюджетної програми:

і з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Кількість спеціалістів, 
залучених до заходів

осіб Штатний розпис на 2019 
рік 5 5

2 продукту

Кількість заходів од. Календарний план заходів 
на 2019 рік 23 23

3 ефективності
Середні витрати на один 
захід

Грн.. Розрахунково 740 740

4 якості
Динаміка кількості 
проведених заходів %

Аналітичний звіт за 
2018рік, календарній план 

заходів на 2019 рік
53 53

олова Старобільської районної державної
цміністрації Луганської області  А.І.ГАРКАВИЙ

7  (підпис) = (ініціали/ініціал, прізвище)

ЮГОДЖЕНО:
'правління фінансів
'таробільської районної державної адміністрації 
[уганської області . ..
Іачальник управління

ата погодження 

[. П.

Л .В .ГОДУНОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови
Старобільської районної державної адміністрації Луганської області

■ Л ̂  /9 N <Я ,9

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0200000 Старобільська районна державна адміністрація Луганської області
(код) (найменування головного розпорядника)

0210000  Старобільська районна державна адміністрація Луганської області
(код) (найменування відповідального виконавця)

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової програми 
0213131 1040 » я ■» г •««Молодь України»

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 30000 гривень, у тому числі загального фонду - 30000 гривень та
спеціального фонду - _____________ гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку 
молоді в Україні», Закон України «Про соціальну роботу з молоддю», Закон України «Про охорону дитинства», районна Програма 
«Соціальний захист та підтримка сім’ї, дітей та молоді в Старобільському районі» на 2018-2022роки, затверджена рішенням сесії районної 
ради від 22.12.2017р., рішення сесії Старобільської районної ради від 21.12-.2018р. № 32/20 «Про районний бюджет Старобільського району 
на 2019 рік»
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики
Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері



7. Мета бюджетної програми
створення сприятливих політичних, соціальних, економічних, законодавчих, фінансових та організаційних передумов для життєвого 
самовизначення і самореалізації молоді, розв’язання її загальних проблем

8. Завдання бюджетної програми
Ч з/п Завдання

1 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програма «Молодь України»

9. Напрями використання бюджетних коштів
(гривень)

N з/п
Напрями 

використання 
бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Проведення заходів 30000 30000

Усього 30000 30000

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
(грн)________________________     ,_________________

И з/п
Найменування 

місцевої / регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Районна Програма 
«Соціальний захист та 
підтримка сім’ї, дітей та 
молоді в Старобільському 
районі» на 2018-2022роки, 
затверджена рішенням сесії 
районної ради від 22.12.2017р.

30000 30000

Усього 30000 30000



11. Результативні показники бюджетної програми:

4 з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кількість заходів у 
молодіжній сфері

осіб
Календарний план на 

2019 рік
31 31

2 продукту

кількість учасників осіб
Календарний план на 

2019 рік 1940 1940
3 ефективності

Середні витрати на 
один захід гри Розрахунковий 968 0 968

4 якості

1.1.
Динаміка кількості 
населення району 
охопленого 
соціальними заходами

% Календарний план на 
2018,2019 роки

94 0 94

4.2.
Динаміки кількості 
проведених заходів

% Календарний план на 
2018,2019 роки

100 0 100

Голова Старобільської районної державної 
адміністрації Луганської області

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів
Старобільської районної держ авйбї^м і|ф : 
Луганської області
Начальник управління •’Ч \  *

М-М.  ?  '\г  4 ‘

А.І.ГАРКАВИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В.ГОДУНОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

V



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Старобільської районної державної адміністрації 
Луганської області
7^-/у. &М 9  N Л /]

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000  Старобільська районна державна адміністрація Луганської області
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000  Старобільська районна державна адміністрація Луганської області
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0213132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень і бюджетних асигнувань -1360000 гривень, у тому числі загального фонду-1360000 гривень та спеціального фонду - гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
1 .Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-УІ ( зі змінами та доповненнями);
2.Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік" від 23.11.2018 № 2629-УІІГ.
3.Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання га виконання місцевих бюджетів" із змінами від 25.11.2018р. №908
4.Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ( зі змінами від 29.12.2017р. № 1181);
З.Констигуція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96, зі змінами);
б.Закон України "Про освіту7 " від 05.09.2017р. № 2145-19;
7.3акон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000р. №1841-111, зі змінами та доповненнями:
8.Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових 

установ (Зі змінами та доповненнями)
9.Наказ Міністерства молоді та спорту України № 4408 від 24.11.2016 р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у 

молодіжній сфері"
Ю.Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затвердженої Указом Президента України від 25.06.2013р. №344/2013.
11.Рішення сесії Старобільської районної ради від 22.12.2017рік № 24/27 "Про затвердження Програми "Утримання дитячого юнацького клубу "Орля" та розвитку змістовного дозвілля дітей та молоді у 

Старобільському районі" на 2018-2022 роки.
12.Рішення сесії Старобільської районної ради від 21.12.2018рік № 32/20 "Про районний бюджет Старобільського району на 2019рік"



г
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п Ціль державної політики
1 І Реалізація державної політики у молодіжній сфері

7.Мета бюджетної програми: Створення сприятливих умов політичних, соціальних, економічних, законодавчих, фінансових та організаційних передумов для життєвого 
самовизначення і самореалізації молоді, розв’язання її загальних проблем,організація навчання і виховання дітей та молоді у позаурочний та поза навчальний час за місцем 
прож ивання.

X З а в д ан н я  б ю д ж е т н о ї п р о г р а м и

N з/п Завдання

1 Забезпечення організації проведення навчальновиховної, інформаціонно-методичної, організаційно-масової, навчально- тренувальної та спортивної роботи
з дітьми та молоддю у позаурочний та позанавчальний час

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

11апрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
N з/п

1 5

1 ; Організація тренувальної, навчальної та спортивної робот з дітьми та " 1360000 1360000
молоддю у позаурочний та позанавчальний час

Усього 1360000 1360000



10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

N 3/11 Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд і Спеціальний фонд ! Усього

1 1.................................................2.............................................................  З ..........  4..... :...... '  5 ..
1 {Програма "Утримання дитячого юнацького клубу "Орля" та 1360000 1360000

{розвитку змістовного дозвілля дітей та молоді у Старобільському 
]районі"на 2018-2022 роки

Усього 1360000 1360000

І І. Результативні показники бюджетної програми

№ Показник ™  Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
з/і І в и м ір у

1 2 І З ;  4 5  6     ' 7...
1. затрат . \ . \

Кількість установ од звітність і І

{Кількість штатних одиниць од звітність 12 12

Витрати на утримання клубу грн. Кошторис на 2019рік 1360000 1360000

2 . продукту

Середньорічна кількість дітей, які осіб Звітність установ 350 350
отримують позашкільну освіту

3. ефективності '' \ \

Середні витрати на одну дитину, що грн. розрахункові 3886 3886
займається клубі

4. якості

Динаміка кількості підлітків, які % Звітність установи план на 100 { 1 0 0
{займаються в клубі 2018рік (350діт.)2019рік

(350діт)



V

Голова Старобільської районної державної 
адміністрації Луганської області

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Старобільської районної 
державної адміністрації Луганської області

В.о. начальника Управління фінансів Старобільської 
районної державної адміністрації



А. Гарка вий
(иідЛис) (ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)
І. Слєпченко

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови
Старобільської районної державної адміністрації Луганської області 

-/̂ / Г4. Л Р /9  N ЛУ

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0200000  Старобільська районна державна адміністрація Луганської області
(код) (найменування головного розпорядника)

0210000  Старобільська районна державна адміністрація Луганської області
(код) (найменування відповідального виконавця)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за 
0213140 1040 рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської

_____________ катастрофи)___________________________________
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 199800 гривень, у тому числі загального фонду - 199800 гривень та
спеціального фонду - .________ гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96, зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-УІ ( зі змінами та 
доповненнями), Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Програма оздоровлення та відпочинку дітей Старобільського 
району на 2017-2021 роки, затверджена рішенням сесії районної ради № 15/13 від 23.12.2016р.рішення сесії Старобільської районної ради 
від 21.12.2018р. № 32/20 «Про районний бюджет Старобільського району на 2019 рік»



6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

4 з/п Ціль державної політики
1 Забезпечення оздоровленням та відпочинком пільгових категорій дітей району

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

8. Завдан н я б юджетної програми

М з/п Завдання
1 Створення належних умов для оздоровлення та повноцінного відпочинку дітей
2 Підвищення рівня кваліфікації кадрів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
3 Створення умов для збереження діючих дитячих оздоровчих закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів 
(гривень)

N з/п
Напрями 

використання 
бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Соціальний захист 199800 199800

Усього 199800 - 199800



Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
(грн)

>1 з/п
Найменування 

місцевої / регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Ірограма оздоровлення та 
відпочинку дітей 
Старобільського району на 
2017-2021 роки, 
затверджена рішенням сесії 
районної ради № 15/13 від 
23.12.2016р

199800 199800

Усього 199800 199800

11. Результативні показники бюджетної програми:

У з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Кошторис грн Календарний план заходів 
на 2019 рік

199800 0 199800

2 продукту
кількість дітей, яким 
надані послуги з 
оздоровлення

осіб Розрахунок 29 0 29

3 ефективності
середні витрати на 
оздоровлення однієї 
дитини

фН. Розрахунок 6889 0 6889



4 якості
динаміка кількості дітей, 
охоплених заходами з 
оздоровлення, порівняно 3 
минулим роком

% Розрахунок 55 0 55

А.І.ГАРКАВИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В.ГОДУНОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

олова Старобільської районної державної 
цміністрації Луганської області

ЮГОДЖЕНО:
Правління фінансів
'таробільської районної державної адміністрації 
Іуганської області 
Іачальник управління

РЛ 9   ' ' ' :
ата погодження !

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року М' 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 2С> грудня 2018 року „\л> 1209)

ЗА Т В Е РД Ж Е Н О
Наказ / розпорядчий доку мені
Розпорядження голови Старобільської районної державної адміністрації 
Луганської обдаси

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

,/г/у № А 9________

П А С П О РТ
бю дж етної програм и м ісцевого бю дж ету на 2019 рік

С таробіл ьськ а районна держ авна адм ін істрація  Л уган ськ о ї області

(код)

2. 210000

(найм енування і оловного розпорядника) 

С таробіл ьськ а районна дер ж авна адм іністрацій Л уган ськ о ї області

(код)

215041 0810

(найм енування відповідального виконавця) 

У трим ання та ф інансова підтрим ка спортивних споруд

(код) (К Ф К В К ) (найм енування бю дж ети о ї проі рам и )

4. О бсяг бю дж етних призначень/бю дж етних асигнувань 1 060 000 ,00  гривень, у тому числі загального фонду 1 060 000 ,00 гривень та

спец іального фонду- 0 ,00 гривень.

5. І Іідстави для виконання бю дж етної програм и
К онституція України від 28 .06 .1996  №  254/96-В Р  із зм інам и; Бю дж етний кодекс У країни від 08 .07 .2010  №  2456-У1 із зм інами: Закон У країни «І Іро фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 №  
38087-ХХ11 із зм інами; Наказ М іністерства ф інансів України від 26 .08.2014 №  836 «Про деякі питання запровадж ення програм но-ц ільового методу складання та виконання місцевих бю дж етів» із 
зм інами: Наказ М іністерства ф інансів України від 02 .12 .2014  №  1195 «Про затвердж ення С труктури кодування програм ної класиф ікац ії видатків та кредитування м ісцевих бю дж етів і типової 
програм ної класиф ікац ії видатків та кредитування місцевих бю дж етів» із зм інами; Н аказ М іністерства молоді та спорту У країни від 23.1 1.2016 року N 4393 «Про затвердж ення Т ипового переліку 
бюджет них програм  та результативних показників їх виконання для місцевих бю дж етів  у сфері ф ізичної культури і спорту»; Ріш ення С тароб ільсько ї районної ради від 21 .12.2018 року № 32/20 
«Про районний бю дж ет С таробільської о району на 2019  рік»

6. 1 (іді держ авної політики, на досягнення яких спрям ована реалізація бю дж етн ої програм и

№  з і і Ціль державної політики

Забезпечення утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд С'РКУ ФСК "Колос" га забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

7. М ета бю дж етн ої програм и
Збереж ення та підтрим ка в належ ному технічному стані існую чої мережі спортивних споруд, забезпечення їх еф ективного  використання для проведення спортивних заходів.

8. Завдання бю дж етн о ї програм и

№ з/п Завдання

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

9. Н апрями використання бю дж етних кош тів
гривень



V
2̂ З/П Напрями використання бю дж етних кош тів Загальний фонд С пеціальний фонд У сього

1 2 3 4 5
1 'Забезпечення належного утримання працівників установи. 790896,00 0.00 790896.00

2
С творення належ них умов для ф ункціонування установи га діяльності 
працівників.

35404.00 0.00 35404.00

3 Розрахунок за енергоносії та комунальні послуги. 233700,00 0.00 233700.00

Усього 1 060 000,00 0,00 1 060 000,00

>. П ерелік м ісцевих / регіональних програм , що виконую ться у складі бю дж етної програм и
гривень

з/їі 1 Іайменування м ісцевої / регіональної програм и Загальний фонд С пеціальний фонд У сього

1 2 о 4 5

]
Районна програма фінансової підтримки спортивних споруд Старобільського району 
на 2016-2019 роки

1 060 000,00 0.00 1 060 000,00

Усього 1 060 000,00 1 060 000,00

. Результативні показники бю дж етної програми

№  і/н 1 Іоказники
О диниця

виміру
Д ж ерело інформації Загальний фонд С пеціальний ф онд Усьо го

] 2 ->о 4 5 6 7
1 затрат

кількість комунальних спортивних споруд, видатки на ол Статут 1 0 1
кількість штатних працівників комунальних спортивних 

споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету
осіб Штатний розпис на 2019 рік

11 0 11

•) продукту
кількість спортивних секцій, які проводять заняття на 

комунальних спортивних спорудах
од Договору

6 0 6

з еф ективності
середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї 

спортивної споруди комунальної форми власності
грн Розрахунковий показник

1060000.00 0 1060000.00

середньомісячна заробітна плата одного працівника 
комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких 

здійснюються з бюджету

гри
Розрахунковий показник

4879.00 0 4879.00

4 ЯКОСТІ

динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які 
проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, 

порівняно з минулим роком

% Звіт 10 0 10

>лова Сіаробільської РДА Луганської оо.іает 

Ю ГО Д Ж Е Н О :

А 1. Гаркавий

( іннпалімнішап. прізвище)

Ж



0200000
(КОД)

210000
(код)

0215053

(код)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
Су редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 
року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Старобільської районної державної адміністрації
Луганської області

/ у  /ТУУУ N Л 9

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

____________Старобільська районна державна адміністрація Луганської області__________
(найменування головного розпорядника)

Старобільська районна державна адміністрація Луганської області______________________
(найменування відповідального виконавця)

Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій
 ________________________________ фізкультурно-спортивної спрямованості11______________________

(КФКВЮ (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень /' бюджетних асигнувань - 250000 гривень, у тому числі загального фонду -250000 гривень та спеціального 
фонду - 0 гривень.



Підстави для виконання бюджетної програми:Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР із змінами;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами;
Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 38087-ХХП із змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та вико-нання 
місцевих бюджетів» із змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та креди
тування місцевих бюджетів і типової програмної класифікації видатків та кредитування, місцевих бюджетів» із змінами;

5, Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року N 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних 
показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»;
Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 23.09.2005 року № 2097 «Про впорядкування умов оплати праці працівників 
бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту » і змінами;
Рішення сесії Старобільської районної ради №2/19 від 15.12.2015 року «Про затвердження районної програми розвитку фізичної культури та спорту на с 
Рішеня сесії Старобільського районної ради від 21.12 2018 року №32/20 «Про районний бюджет Старобільського району на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

з/п Ціль державної політики
Забеспечення підтримки розвитку фізичної культури та спорту на селі

Мета бюджетної програми : Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву , залучення регіональних осередців (рад) 
всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, 
підтримка діяльності цих осередків (рад), щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні
Завдання бюджетної програми

з/п Завдання
1 Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону

Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

Напрями
:/п використання 

бюджетних коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього



1 2 3 4 5

1

Забеспечення належного 
утримання працівників 

установи (оплата праці з 
нарахуванням

221395 221395

2

Створення належних 
умов для функціювання 

установ та діяльності 
працівників (всі 

незахищені статті 
видатків)

2090 2090

3 Проведення заходів 26515 26515
Усього 250000 250000

^  Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
(грн)

1 з/п
Найменування 

місцевої / регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Програма розвитку 
фізичної культури та 
спорту на селі в 
Старобільському районі 
на 2016-2019 роки

250000 250000

Усього 250000 250000

11. Результативні показники бюджетної програми:



N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кількість місцевих
осередків (рад)
всеукраїнських
організацій
фізкультурно-
спортивної
спрямованості (у розрізі 
організацій)

од.
мережа розпорядників 
і одержувачів коштів 
місцевих бюджетів

1 1

кількість штатних
працівників місцевих
осередків (рад)
всеукраїнських
організацій
фізкультурно-
спортивної
спрямованості 9у розрізі 
організацій)

од. штатний розпис 3 3

2 продукту



кількість заходів
(організаційно-
методологічних,
спортивних,
фізкультурно-
масових), що
проводяться
місцевими осередками
(радами)
всеукраїнських
організацій
фізкультурно-
спортивної
спрямованості

од. звітність установ 23 23

3 ефективності
середній розмір 
фінансової підтримки 
з бюджету одного 
місцевого осередку 
(раді) всеукраїнських 
організацій 
фізкультурно- 
спортивної 
спрямованості

грн районний бюджет на 
2019 рік 250000 250000

Середньомісячна 
заробітна плата 
одного працівника 
місцевих осередків 
(рад) всеукраїнських 
організацій 
фізкультурно- 
спортивної 
спрямованості (у 
розрізі організацій)

грн розрахунковий
показник 5041 5041



4 якості
динаміка кількості
заходів (організаційно-
методол огі ч них,
спортивних,
фізкул ьту р по- м ас< > в и х),
що проводяться
місцевим и оссрс; и<а м и
(радами) всеукраїнських
організацій
фізкультурно-
спортивної
спрямованості,
порівняно з минулим
роком

%
розрахунковий

показник
5 5

А.І.Гаркавий____________________
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В.Годунова___________________
(ініціали/ініціал, прізвище)

олова Старобільської районної державної 
дміністрації Луганської області

ОГОДЖЕНО:
азва місцевого фінансового органу '

ачальник управління фінансів Старобільської 
шонної державної адміністрації Луганської

М-р&.а*>*9 V-'. -
та погодження 4

(ІПДПИС)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови
Старобільської районної державної адміністрації Луганської області 
ЧУ А ?. N Л.9

\.

2 .

4.

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0200000 Старобільська районна державна адміністрація Луганської області
(код) (найменування головного розпорядника)

0210000  Старобільська районна державна адміністрація Луганської області
(код) (найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності місцувих центрів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх” та 
- 0215061 0810 і •3. проведення фізкультурно-масових заходів серед населення

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 110000 гривень, у тому числі загального фонду - 110000 гривень та
спеціального фонду - _______ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР із змінами; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами; Закон України «Про 
фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 38087-ХХН із змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 
№ 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і типової програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року N 4393 «Про 
затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і 
спорту»; Рішення сесії Старобільської районної ради №15/11 від 23.12.2016 «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту в 
Старобільському районі на 2017-2020 роки», Рішення сесії Старобільської районної ради від 21.12.2018 №32/20 "Про районний бюджет 
Старобільськаого району на 2019 рік"



6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

з/п Ціль державної політики
1 Сприяти фізичному і духовному розвитку молоді, формування у свідомості основ здорового способу життя та патріотизму
2 Удосконалити систему дитячо-юнацького спорту

3
Сформувати у населення традиції та мотивації щодо фізичного виховання і спорту для всіх, як важливих чинників забезпечення здорового 
способу життя

7. Мета бюджетної програми
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної 
культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми
\ з/п Завдання
1 Організація та проведення районних спортивно-масових заходів
2 Забезпечення участі спортсменів району у обласних та всеукраїнських змаганнях

9. Напрями використання бюджетних коштів 
(гривень)

І з/п
Напрями 

використання 
бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд' Усього

1 2 3 4 5
1 Проведення заходів 110000 110000

Усього 110000 110000



Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
(грн)

4 з/п
Найменування 

місцевої / регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

П рограми розвитку ф ізичної 
культури та спорту в 
С таробільському районі на 
2017-2020 роки

1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

Усього 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0

11. Результативні показники бюджетної програми:

Ч з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Кількість
фізкультурно-масових
заходів

од.

Календарний план 
проведення масових - 
фізкультурно- 
оздоровчих і спортивних 
заходів на 2019 рік

74 74

2 продукту
кількість людино-днів 
проведення 
фізкультурно-масових 
заходів

людино-день

Розрахунковий показник

3200 3200



3 ефективності
середні витрати на 
проведення одного 
фізкультурно- 
масового заходу

грн.

Розрахунковий показник

1486 1486

середні витрати на 
один людино-день 
проведення 
фізкультурно-масових 
заходів

грн.

Розрахунковий показник

35 35

4 якості

динаміка кількості 
фізкультурно-масових 
заходів, проведених 
серед населення, 
порівняно з минулим 
роком

% X 10 10

олова Старобільської районної державної 
щіністрації Луганської області ' А.І.ГАРІСАВИЙ

( і щ / і й с ) ~'  (ііі,/[исі __ (ініціали/ініціал, прізвище)

ОГОДЖЕНО:
ачальник Управління фінансів 
таробільської районної державної адміністрації 
уганської області />'М У''-' у } І  Ку7/Ь</и*' /  / Л.В.ГОДУНОВА

^ ^  /У ___________  /•'і;і ^ / і . (підпий (ініціали/ініціал, прізвище)

та погодження 

П.



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
Старобільської районної державної 
адміністрації Луганської області
І  У ЯР-І9 N л  9

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

____________________ 0200000____________________  Старобільська районна державна адміністрація Луганської області
(код) (найменування головного розпорядника)

0210000 Старобільська районна державна адміністрація Луганської області
(код) (найменування відповідального виконавця)

 ,______________________________ ____ Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку
0217370 0490 н 3територія

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 410646,87 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та
спеціального фонду - 410646,87 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України;
Закон України «Про засади державної регіональної політики»;
Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів»;
постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку»;
Стратегія розвитку Старобільського району Луганської області на період до 2020 року «Нова Старобільщина -  2020»
Рішення Старобільської районної ради від 21.12.2018 № 32/20 «Про районний бюджет Старобільського району на 2019 рік».



6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

4 з/п Ціль державної політики
1 державна політика регіонального розвитку

7. Мета бюджетної програми
Створення умов для покращення добробуту громади Старобільського району 

8. Завдання бюджетної програми
І з/п Завдання

1 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

9. Напрями використання бюджетних коштів 
(гривень)___________________________________

[ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Капітальний ремонт 410 646,87 410 646,87

Усього 410 646,87 410 646,87
Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
(грн)____________________________________________________________________________

з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього



11. Результативні показники бюджетної програми:

з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Нерозподілені видатки за рахунок надходження коштів від 
погашення регконтракту 1996 року та бюджетної позички 1999
ООКУ

грн облікові дані 410646,87 0 410646,87

2 продукту

обсяг коштів грн. облікові дані 410646,87 0 410646,87

3 ефективності

4 якості

шова Старобільської районної державної адміністрації 
^ганської області

□ГОДЖЕНО: 
правління фінансів
гаробільської районної державної адміністрації Луганської області 
ачальник управління

■iH.P4.juW*?________________________________ : .
га погодження 

П.

“7
А.І.Г АРКАВИИ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В.ГОДУНОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
Старобільської районної державної 
адміністрації Луганської області

/ 2 /  / у .  4Р  / і ?  N Л 9

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

2.

3.

4.

5.

0200000
(код)

0210000
(код)

0217640 0470

Старобільська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування головного розпорядника)

Старобільська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування відповідального виконавця)

Заходи з енергозбереження
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 200000 гривень, у тому числі загального фонду - 200000 гривень та
спеціального фонду - _____________гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України «Про енергозбереження», затверджений Верховною Радою України від 01 липня 1994 року № 74/94-ВР;
постанова Кабінету Міністрів України від 01 березня 2010 року №243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку 
сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010—2015 роки» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою 
Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2015 року № 231);
постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 року №1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження (зі
змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2015 року № 231);
постанова Кабінету Міністрів України від 01 березня 2016 року №589 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01 березня 2010 року №243 і
від 17 жовтня 2011 року №1056»;
Указ Президента України від 28.07.2008 № 679/2008 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 травня 2008 року «Про стан реалізації 
державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів», рішення районної ради від 21.12.2018 № 32/20 "Про районний 
бюджет Старобільського району на 2019 рік"



6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

\ з/п Ціль державної політики
1 Зменшення споживання енергетичних ресурсів

7. Мета бюджетної програми
Стимулювання населення до впровадження енергозберігаючих заходів шляхом часткового відшкодування частини суми кредиту з районного
бюджету

8. Завдання бюджетної програми
 ̂з/п Завдання
1 Сплата частини суми кредиту за надані фінансово-банківськими установами позики аселенню на енергозберігаючі заходи

9. Напрями використання бюджетних коштів 
 (гривень)_______________________________

.4 з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Соціальний захист 200 000 200 000

Усього 200 000 200 000
Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
(грн)___________________________________________________________________________

N з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Районна Програма відшкодування частини суми кредиту 
на енергозберігаючі заходи на 2019 — 2020 роки 200 000 200 000

Усього 200 000 200 000



11. Результативні показники бюджетної програми:

з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Кількість домогосподарств у Старобільському районі, в яких 
необхідно провести заходи з енергозбереження од. Внутрішньо - 

управлінський облік 9897 0 9897

2 продукту
Кількість домогосподарств у Старобільському районі, в яких 
планується провести заходи з енергозбереження од. Внутрішньо - 

управлінський облік 100 100

3 ефективності

Середня сума відшкодувань на один об’єкт тис. грн.
Внутрішньо - 

управлінський облік 2 2

4 якості
Відсоток мешканців, яким проведено відшкодування до 
загальної потреби %

Внутрішньо - 
управлінський облік 1 1

"олова Старобільської районної державної адміністрації 
Луганської області

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів ✓
Старобільської районної державної адміністрації Лугаясьщїоблае'гі 
Начальник управління

________________________
Дата погодження 

М.П.

~7%
А.І.ГАРКАВИЙ

Дпідпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В.ГОДУНОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови
Старобільської районної державної адміністрації 
Луганської області

М .р а . Я М  9  N <&3

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

2 .

3.

4.

0200000
(код)

0210000
(код)

0218831 1060

 Старобільська районна державна адміністрація Луганської області______
(найменування головного розпорядника)

 Старобільська районна державна адміністрація Луганської області______
(найменування відповідального виконавця)

Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі

5.

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

гривень та спеціальногоОбсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 70000 гривень, у тому числі загального фонду - 44000
фонду - 26000 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України,
постанова Кабінету міністрів України №1211 від 03.08.1998р. «Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів підтримки індивідуального 
житлового будівництва на селі»,
постанова Кабінету міністрів України №1597 від 05.10.1998р. «Про затвердження правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі» (зі 
змінами та доповненнями),
Указ Президента України №222 від 27.03.1998р. «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі»,
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» 
районна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращення умов життєзабезпечення сільського населення «Власний дім» на 2017-2022рр., 
затверджена рішенням районної ради № 14/3 від 16.12.2016;
рішення районної ради від 21.12.2018 № 32/20 «Про районний бюджет Старобільського району на 2019 рік»



6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N з/п Ціль державної політики

1
Інвестування в будівництво та придбанню житла в селищі, здешевленню його вартості, створенню забудовникам сприятливих умов для 
спорудження житлових будинків з надвірними будівлями

Мета бюджетної програми: сприяння індивідуальному житловому будівництву, поліпшення житлово-побутових умов сільського населення: сприяння
індивідуальному житловому будівництву, поліпшення житлово-побутових умов сільського населення 

8. Завдання бюджетної програми________________________________________________________
N з/п Завдання

1 Збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва
2 Вирішення побутових проблем населення

9. Напрями використання бюджетних коштів 
(гривень)

N з/п
Напрями використання бюджетних 

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Надання довгострокових кредитів 44 000 26 000 70 000

Усього 44 000 26 000 70 000
^  Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 

(грн)____________________________________________________________________________

N з/п
Найменування місцевої / регіональної 

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Районна Програма підтримки індивідуального 
житлового будівництва на селі та покращення 
умов життєзабезпечення сільського населення 
«Власний дім» на 2017 -  2022 роки

44 000 26 000 70 000

Усього 44 000 26 000 70 000



1. Результативні показники бюджетної програми:

з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
обсяг витрат, які передбачені на надання 
довгострокових кредитів

ТИС. ф н .
рішенням районної ради №  

14/3 від 16Л2.2016 44 26 70

кількість осіб, які перебувають на обліку осіб
дані Фонду (програма 

«Власний дім»)
25

2 продукту
кількість осіб, яким планується надати 
довгостроковий кредит в поточному році

осіб дані Фонду 2

3 ефективності
середні витрати на надання довгострокового 
кредиту на 1 особу

тис. грн. розрахунок 22 13 35

4 ЯКОСТІ

питома вага осіб, яким планується у звітному році 
надати довгостроковий кредит, до загальної кількості 
осіб, що перебувають на обліку на отримання 
довгострокового кредиту

% розрахунок 8

злова Старобільської районної державної 
іміністрації Луганської області

ОГОДЖЕНО: 
правління фінансів 
таробільської районної державної адміністрації Луганської області 
ачальник управління і :  >Т

4Н- рц І і) і
іта погодження \ і  "

* \
• П.  V ^  лЛ""-   Чч/

щідпис)
А.І.ГАРКАВИИ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(піфіїс) 7
Л.В.ГОДУНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)


