
УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області 
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від 09 грудня 2021 року смт Калинівка № 198-16

Про схвалення проекту Програми впорядкування безоплатного та 
пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі 
амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними 
категоріями захворювань на території Калинівської громади на 2022-2026 
рік

На виконання законів України «Основи законодавства України про 
охорону здоров’я», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про 
донорство крові та її компонентів», «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 №1303 
«Про впорядкування безоплатного та пгового відпуску лікарських засобів за 
рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за 
певними категоріями захворювань», виконавчий комітет Калинівської селищної 
ради

ВИРІШИВ:
1. Схвалити проект Програми впорядкування безоплатного та 

пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі 
амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями 
захворювань на території Калинівської громади на 2022-2026 роки (додається).

2. Директору КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Калинівської селищної ради» Сергію Кудренку у встановленому порядку 
організувати подання проекту Програми на розгляд та затвердження 
Калинівській селищній раді.

3. Після затвердження Калинівською селищною радою у встановленому 
порядку Програми:

Управлінню фінансів Калинівської селищної ради передбачити в бюджеті 
Калинівської селищної територіальної Громади бюджетні призначення на
фінансування Програми, виходячи з реадьних можливостей та пріоритетів.

4. Контроль за виконанням нього і рішення покласти на застуг ТУ • I 5 ! І іІг'лкУ''! 1 іКалинівського селищного головні з 
Анатолія Степаненка. \

Селищний голова

на заступника 
Г діяльності виконавчих органів

Юлія ОЛЕКСЕНКО



СХВАЛЕНО
Рішення виконавчого комітету 
Калинівської
селищної ради
від 09.12.2021 № 198-16

ПРОГРАМА
впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських 

засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування 
окремих груп населення та за певними категоріями захворювань 

на території Калинівської громади на 2022-2026 роки

смт Калинівка
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ВСТУП

Програму впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських 
засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп 
населення та за певними категоріями захворювань на території Калинівської 
селищної ради на 2022-2026 роки (далі - Програма) розроблено з метою 
реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я щодо задоволення 
потреб пільгових категорій населення району у лікарських засобах у разі 
амбулаторного лікування.

Програма створена на виконання законів України «Основи законодавства 
України про охорону здоров'я», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про донорство крові та її 
компонентів», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску 
лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування 
окремих груп населення та за певними категоріями захворювань».

Програма охоплює групи населення та категорії захворювань, у разі 
амбулаторного лікування яких лікарські засоби відпускаються безоплатно 
згідно з переліками, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України 
від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового 
відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного 
лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань».

Безоплатно і на пільгових умовах відпускаються лікарські засоби, які 
зареєстровані в Україні в установленому порядку та включені до галузевих 
стандартів у сфері охорони здоров’я, крім лікарських засобів, що включені до 
переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, згідно 
з додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 № 
863 “Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів” та до 
Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, що 
затверджується Міністерством охорони здоров’я.



1. Загальна характеристика Програми

1. Ініціатор розроблення програми КНП «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Калинівської селищної ради»,
Калинівська селищна рада

2. Дата, номер і назва розпорядчого 
документа про розроблення
програми

3. Розробник програми КНП «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Калинівської селищної ради»

4. Співрозробники програми
5. Відповідальний виконавець 

програми
КНП «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Калинівської селищної ради»

6. Учасники програми КНП «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Калинівської селищної ради» 
аптечний заклад, визначений на конкурсних 
засадах

7. Термін реалізації програми 2022-2026 роки
8. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми
Державний, місцевий та обласний бюджети, 
бюджети сільських/селищних рад та інші джерела 
не заборонені законодавством

9. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації 
програми, тис. грн всього:

1500,0

Прогнозні обсяги та джерела фінансування (тис. грн.):

Джерела фінансування Обсяг фінансування по роках, тис. грн.
2022 2023 2024 2025 2026

Державний, обласний бюджети,
бюджети сільських/селищних рад та 
інші джерела не заборонені
законодавством, в т. ч.

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

на КНП «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги Калинівської 
селищної ради»

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Всього 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

2. Мета Програми

- надання повноцінної медичної допомоги пільговим та соціально 
незахищеним верствам населення, які визначені чинним законодавством: 
категорії населення, перелік захворювань, у разі амбулаторного лікування яких 
лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються на пільгових умовах, 
визначені постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про 
впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі 
амбулаторного лікування окремих груп населення».



- дотримання прав та свобод людини і громадянина в сфері охорони здоров'я 
та забезпечення пов'язаних із ними гарантій;

- соціально-медичного забезпечення ветеранів війни, учасників бойових 
дій, які мають право на пільгове медичне забезпечення.

- підвищення ефективності витрат та ефективне використання коштів;
- загальнодоступність медичної допомоги та інших послуг в сфері охорони 

здоров'я;
- орієнтація на сучасні стандарти здоров'я та медичної допомоги, 

поєднання вітчизняних традицій і досягнень із світовим досвідом в сфері 
охорони здоров'я.

- поліпшення стану здоров’я хворих, що підлягають безкоштовному та 
пільговому забезпеченню лікарськими засобами у разі амбулаторного 
лікування;

- покращення їх якості життя та суспільної адаптації;
- зменшення соціальної напруги у членів родин хворих, пов’язаної з 

невпевненістю у спроможності самостійного забезпечення хворих пільгових 
категорій лікарськими засобами.

3. Шляхи, методи і засоби реалізації Програми

Програма розрахована на 2022-2026 роки.
Реалізація Програми буде здійснюватися медичним закладом КНП 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги Калинівської селищної ради» 
відповідно до розроблених заходів (Додаток 1 до Програми) за участю 
аптечного закладу, визначеного на конкурсних засадах.

Програма грунтується на засадничих принципах:
- відповідності законодавству та нормативної коректності;
- системності та наступності;
- аналітичності та достовірності;
- доцільності та ефективності.

4. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах коштів, 
передбачених в бюджеті Калинівської селищної територіальної громади, а 
також із залученням інших коштів, не заборонених чинним законодавством 
України. Орієнтовний обсяг коштів, необхідних на реалізацію Програми у 
2022-2026 роках, складає 1500,0 тис. грн.

При підготовці проекту Програми враховувались дані статистичних звітів, 
проведеної диспансеризації пільгових категорій населення Калинівської 
територіальної громади, аналізу медико - технологічних документів 
(протоколів лікування), економічної ефективності та доцільності призначень 
певних медичних препаратів, результати виконання Програми впорядкування 
безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у 
разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними 
категоріями захворювань на території Калинівської громади на 2021 рік. Серед 



багаточисельного переліку пільгових категорій населення, визначених 
постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про 
впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі 
амбулаторного лікування окремих груп населення» необхідно надати перевагу 
найбільш соціально незахищеним групам; особам, лікування захворювань яких 
є найбільш тяжким, з фінансової точки зору, для родини хворого; хворим, 
захворювання яких, потребують постійного, протягом всього життя, лікування 
та мають несприятливий прогноз у разі припинення вживання ліків.

5. Контроль за ходом виконанням Програми

Координацію діяльності виконавців Програми здійснює комунальне 
некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Калинівської селищної ради».

Контроль за виконанням Програми здійснюється постійною комісією 
Калинівської селищної ради з питань освіти, культури, туризму, молоді, 
фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення, а 
також постійною комісією Калинівської селищної ради з питань фінансів, 
бюджету, планування соціально- економічного розвитку, інвестицій та 
міжнародного співробітництва.

Директор
КНП «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги Калинівської 
селищної ради» Сергій КУДРЕНКО



Додаток 1 до Програми

Заходи до Програми впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів 
за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та 

за певними категоріями захворювань на території Калинівської громади на 2022-2026 роки

№ 
п/ 
п

Назва заходу Виконавці Джерела 
фінансуванн 

я

Обсяги фінансування по роках, тис. 
грн.

Очікувані результати

2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Забезпечити безоплатний 
та пільговий відпуск 
лікарських засобів за 
рецептами лікарів у разі 
амбулаторного лікування 
окремих груп населення:
- учасники бойових дій та 
інваліди війни відповідно 
до Закону України «Про 
статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального 
захисту»
- діти-інваліди відповідно
до Закону України «Про 
основи соціальної
захищеності інвалідів в 
Україні»

діти віком до трьох 
років учасників бойових 
дій в зоні АТО

КНП «Центр 
первинної 
медико- 
санітарної 
допомоги 
Калинівської 
селищної 
ради», 
аптечний 
заклад 
визначений 
на 
конкурсних 
засадах.

Державний, 
обласний 
бюджети, 
бюджет 
селищної 
ради та інші 
джерела не 
заборонені 
законодавств 
ом

75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 Поліпшення стану здоров’я хворих, що підлягають 
безкоштовному та пільговому забезпеченню 
лікарськими засобами у разі амбулаторного 
лікування;
покращення їх якості життя та суспільної 
адаптації;
зменшення соціальної напруги у членів родин 
хворих, пов’язаної з невпевненістю у
спроможності самостійного забезпечення хворих 
пільгових категорій лікарськими засобами

2 Забезпечити безоплатний 
та пільговий відпуск 
лікарських засобів за 
рецептами лікарів у разі 
амбулаторного лікування 
певних категорій
захворювань

КНП «Центр 
первинної 
медико- 
санітарної 
допомоги 
Калинівської 
селищної

Державний, 
обласний 
бюджети, 
бюджет 
селищної 
ради та інші 
джерела не

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Поліпшення стану здоров’я хворих, що підлягають 
безкоштовному та пільговому забезпеченню 
лікарськими засобами у разі амбулаторного 
лікування;
покращення їх якості життя та суспільної 
адаптації;
зменшення соціальної напруги у членів родин



№ 
п/ 
п

Назва заходу Виконавці Джерела 
фінансуванн 

я

Обсяги фінансування по роках, тис. 
грн.

Очікувані результати

2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ради», 
аптечний 
заклад 
визначений 
на 
конкурсних 
засадах..

заборонені 
законодавств 
ом

хворих, пов’язаної з невпевненістю у
спроможності самостійного забезпечення хворих 
пільгових категорій лікарськими засобами

3. Забезпечити пільговий 
відпуск лікарських
засобів за рецептами 
лікарів у разі
амбулаторного лікування 
окремих груп населення з 
оплатою 50% їх вартості:
- інваліди І і II груп 
відповідно до Закону 
України «Про основи 
соціальної захищеності 
інвалідів в Україні»
- почесні донори України 
відповідно до Закону 
України «Про донорство 
крові та її компонентів»

КНП «Центр 
первинної 
медико- 
санітарної 
допомоги 
Калинівської 
селищної 
ради», 
аптечний 
заклад 
визначений 
на 
конкурсних 
засадах.

Державний, 
обласний 
бюджети, 
бюджет 
селищної 
ради та інші 
джерела не 
заборонені 
законодавств 
ом

75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 Поліпшення стану здоров’я хворих, що підлягають 
безкоштовному та пільговому забезпеченню 
лікарськими засобами у разі амбулаторного 
лікування;
покращення їх якості життя та суспільної 
адаптації;
зменшення соціальної напруги у членів родин 
хворих, пов’язаної з невпевненістю у
спроможності самостійного забезпечення хворих 
пільгових категорій лікарськими засобами

4. Всього: 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Директор КНП «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги Калинівської селищної ради» Сергій КУДРЕНКО



УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від 09 грудня 2021 року смт Калинівка № 199-16

Про схвалення проекту Програми фінансової підтримки Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Калинівської селищної ради» на 2021-2023 роки в новій редакції

Відповідно до ст.ст. 26,42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону 
здоров'я», ст. 78 Господарського кодексу України, враховуючи рішення 
Калинівської селищної ради від 24 грудня 2020 року № 32-02-УІІІ «Про 
створення Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Калинівської селищної ради та затвердження 
статуту підприємства», з метою покращення матеріального стану та якості життя 
жителів населених пунктів Калинівської громади, виконавчий комітет 
Калинівської селищної ради

ВИРІШИВ:
1. Схвалити проект Програми фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Калинівської селищної ради» на 2021 -2023 роки у новій редакції, що додається.

2. Директору КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Калинівської селищної ради» Сергію Кудренку у встановленому порядку 
організувати подання проекту Програми на розгляд та затвердження 
Калинівській селищній раді.

3. Після затвердження Калинівською селищною радою у встановленому 
порядку Програми:

Управлінню фінансів Калинівської селищної ради передбачити в бюджеті 
Калинівської селищної територіальної громади бюджетні призначення на 

та пріоритетів.
зети на заступника 
виконавчих органів

фінансування Програми, виходячи з ьних можливостей 
4. Контроль за виконанш

Калинівського селищного/^блов^
Анатолія Степаненка.

Селищний голова

цЬого рішення пок. 
діяльності

Юлія ОЛЕКСЕНКО



СХВАЛЕНО
Рішення виконавчого комітету 
Калинівської селищної ради 
від 09.12.2021 № 199-16

ПРОГРАМА
ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ КОМУНАЛЬНОГО 

НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» 
НА 2021-2023 РОКИ

(ЗІ ЗМІНАМИ)

смт Калинівка



ЗМІСТ

Паспорт І Ірограми
1. Опис проблеми, па розв’язання якої спрямована програма.
2. Мета та завдання Програми.
3. Загальна характеристика КІП І «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги Калинівської селищної ради».
4. Обгрунтування шляхів розв'язання проблеми, строки виконання

І Ірограми.
5. Фінансова підтримка виконання І Ірограми.
6. І Іапрями діяльності та заходи І Ірограми.

Додаток І до Програми:
План заходів комплексної програми фінансової підтримки КІIIІ «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги Калинівської селищної ради» на 
2021-2023 роки

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Ініціатор 
розроблення 
Програми

КІІІІ «Центр
первинної медико- 
санітарної 
допомоги
Калинівської 
селищної ради»

КІІІІ «Центр
первинної медико- 
санітарної 
допомоги 
Калинівської 
селищної ради»

КІІІІ «Центр
первинної медико- 
санітарної 
допомоги
Калинівської 
селищної ради»

2. Дата, номер і 
назва 
розпорядчого 
документа 
органу 
виконавчої 
влади про 
розроблення 
програми

3. Розробник
1 Ірограми

КИП «Центр
первинної медико- 
санітарної 
допомоги
Калинівської 
селищної ради»

КІІІІ «Центр
первинної медико- 
сані і арної 
допомоги
Калинівської 
селищної ради»

КІІІІ «Центр
первинної медико- 
санітарної 
допомоги
Калинівської 
селищної ради»

4. Співрозробни 
ки Програми

Голова постійної 
комісії з питань 
охорони здоров'я 
Калинівської 
селищної ради

1 олова нос і ійної 
комісії з питань 
охорони здоров'я 
Калинівської 
селищної ради

1 олова постійної 
комісії з питань 
охорони здоров'я 
Калинівської 
селищної ради



5. Відповідальн 
ий виконавець 
Програми

КНП «Центр
первинної медико- 
санітарної 
допомоги 
Калинівської 
селищної ради»

КНП «Центр
первинної медико- 
санітарної 
допомоги 
Калинівської 
селищної ради»

КНП «Центр
первинної медико- 
санітарної 
допомоги 
Калинівської 
селищної ради»

6. Учасники
Програми

КНП «Центр
первинної медико- 
санітарної 
допомоги 
Калинівської 
селищної ради»

КНП «Центр
первинної медико- 
санітарної 
допомоги 
Калинівської 
селищної ради»

КНП «Центр
первинної медико- 
санітарної 
допомоги 
Калинівської 
селищної ради»

7. Термін 
реалізації 
Програми

2021 рік 2022 рік 2023 рік

8. Перелік 
бюджетів, які 
беруть участь 
у виконанні 
Програми

Державний 
бюджет, бюджет 
ОТГ, бюджети 
сільських та 
селищних рад на 
умовах 
співфінансування, 
надання субвенцій 
(в т.ч.на КНП 
«Васильківський 
центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги» 
Київської області) 
та інші кошти, не 
заборонені чинним 
законодавством

Державний 
бюджет, бюджет 
ОТГ, бюджети
сільських та
селищних рад на 
умовах 
співфінансування, 
надання субвенцій 
та інші кошти, не 
заборонені чинним 
законодавством

Державний 
бюджет, бюджет 
ОТГ, бюджети
сільських та
селищних рад на 
умовах 
співфінансування, 
надання субвенцій 
та інші кошти, не 
заборонені чинним 
законодавством

9. Загальний 
обсяг 
фінансових 
ресурсів, 
необхідних 
для реалізації 
Програми, 
тис. грн

13925,00 15027,70 12376,00

1. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Погіршення стану здоров’я населення, високі показники смертності осіб 
працездатного віку, зменшення середньої тривалості життя, нерівність у 
доступності медичної допомоги призводять до об’єктивного збільшення 
потреби у медичній допомозі, яку існуюча система охорони здоров’я 
задовольнити не в змозі.



У більшості держав світу на частку первинної медико-санітарної 
допомоги припадає до 80 відсотків загального обсягу медичних послуг, а 
питома вага чисельності лікарів загальної пракіики-сімейної медицини серед 
лікарів галузі охорони здоров'я становить 30-50 відсотків.

Первинна медико-сані гарна допомога є на сьогодні частиною 
спеціалізованої амбулаторної допомоги, тому управління первинною 
допомогою без застосуванням економічних важелів практично неможливе.

Здоров'я людини є непересічною ціннісно, має важливе значення у житті 
кожного з нас, становить ключовий аспекі національної безпеки, визначає 
можливості досягнення індивідуальної о і суспільного добробуту та 
благополуччя, перспективи стійкого розвитку будь-якої країни в цілому, і 
кожної територіальної одиниці окремо.

Програма орієнтована на забезпечення надання якісної медичної 
допомоги населенню громади, в тому числі внутрішньо переміщеним особам, 
за рахунок розвитку існуючих медичних послуг.

Враховуючи територіальні особливості, а саме межі громади, які поділені 
залізничним переїздом - не дозволяють швидко та ефективно надавати 
невідкладну медичну допомогу пацієнтам з віддалених населених пунктів 
громади та є перепоною для вчасного прибуття бригади невідкладної медичної 
допомоги. Відповідно даній проблематиці, населення громади не завжди мас 
змогу отримати вчасно медичну допомогу. Додатковою проблематикою 
медицини Калинівської територіальної громади є :

1) Кадрове забезпечення, до якого віднося гься:
- відсутність менеджменту управління закладами охорони здоров'я;
-не закладені фінансові можливості;
- відсутність мотиваційної програми, щодо залучення нового та утримання 

на робочих місцях медичного персоналу в первинній ланці;
2) Організаційне забезпечення роботи медичних закладів:
- не запроваджено кон троль за якісно роботи медичних працівників;
-забезпечення в достатній кількості препаратів екстреної медичної 

допомоги, сироваток та вакцин.
3) Відсутність засобів для проведення серцево-легеневої реанімації.
4) Недостатнє забезпечення медичних працівників в умовах пандемії 

СОУІІ)-19 засобами індивідуального захис ту іа дезінфікуючими засобами.
5) Недостатній розвиток телемедичних послуг.
6) Недостатня доступність консультацій вузьких спеціалістів в 

закладах охорони здоров'я громади .
7) І Іезабезпеченість сучасними методами діагностики і лікування.
8) Відсутність залучення медичного персоналу в процес вивчення, 

освоєння нових с тандартів у сфері невідкладної медичної допомоги.

2. Мета та завдання Програми

Мета Програми полягає у досягненні максимально можливого рівня 
здоров'я для всіх жителів Калинівської громади, у тому числі внутрішньо 
переміщених осіб, незалежно віл їх віку, статі, соціального статусу, зміцнення і 
охорони здоров'я мешканців протягом усього їх життя.



В умовах діючих механізмів та обсягів бюджетного фінансування галузі 
охорони здоров’я на території Калинівської громади необхідно забезпечити 
потреби населення у всіх видах медичної допомоги на первинному рівні.

Метою Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санігарної допомоги Калинівської 
селищної ради» на 2021-2023 роки є формування і налагодження ефективного 
функціонування системи надання доступної і високоякісної первинної медико- 
санітарної допомоги на засадах сімейної медицини для забезпечення зниження 
рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення.

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:
— розвиток первинної медичної допомоги;
— створення системи медичної допомоги, зосередженої на пацієнтові;
— запровадження в лікувальну практику сучасних медичних технологій;
— забезпечення медичної підтримки здорового способу життя; 

покращення якості медико-санітарпої допомоги;
— невідкладна допомога.
Згідно статті 3 Закону України «Про підвищення доступності та якості 

медичного обслуговування у сільській місцевості», підвищення здійснюються 
на таких принципах:

1) ефективна підтримка розвитку охорони здоров'я у сільській 
місцевості;

2) забезпечення участі органів місцевого самоврядування, 
громадських об'єднань, наукових ус танов у формуванні та реалізації державної 
політики в зазначених сферах;

3) створення рівних можливостей для доступу територіальних громад 
до підтримки, передбаченої загальнодержавними, регіональними та місцевими 
програмами розвитку охорони здоров'я у сільській місцевості;

4) ефективність використання бюджетних коштів, передбачених для 
виконання зазначених програм;

5) відкритість та прозорість надання державної підтримки;
6) здійснення заходів з розроблення, затвердження, фінансування, 

виконання державно-цільових програм, спрямованих на поліпшення, 
збереження та відновлення здоров'я населення, отримання субвенцій з 
Державного бюджету України на розвиток охорони здоров'я у сільській 
місцевості.
Пріоритетними завданнями мають стати такі етапи, як:

1. Кадрове забезпечення:
-створення менеджменту управління закладами охорони здоров'я;
-закладення фінансових можливостей, розробка механізму підготовки 

медичних кадрів;
-створення мотиваційних програм, щодо залучення нового та утримання 

на робочих місцях медичного персоналу в первинній ланці;
2. Організаційне забезпечення роботи медичних закладів:
— запровадження контролю за якіс тю робо ти медичних працівників;
— забезпечення достатньою кількістю препаратами невідкладної медичної 

допомоги, сироватками та вакцинами;



-забезпечення веіх амбулаторій, ФЛІІів, ФІІ засобами для проведення 
ее р це во-л е ге н е вої реанімації;

-забезпечення медичних працівників в умовах пандемії COVID-I9 
заеобами індивідуального захисту та дезінфікуючими заеобами;

-надання медичної допомоги із застосуванням гелемедицини;
-доступність консультацій вузьких спеціалістів в закладах охорони 

здоров'я громади;
-забезпечення сучасними методами діагностики і лікування;
-залучення медичного персоналу і співробітників органів правопорядку в 

процес вивчення, освоєння нових стандартів у сфері надання невідкладної 
медичної допомоги па догоспітальному етапі.

Відповідно до пункту 7.3.6 Статуту Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-сапі гарної допомоги» - засновник 
(Власник); погоджує створення філій, представництв, відділень та інших 
відокремлених підрозділів Підприємства. Такі філії діють відповідно до 
положення про них, погодженого із Засновником та затвердженого наказом 
Керівника підприємства. Тому, відповідно даному пункту, для забезпечення 
своєчасного надання невідкладної медичної допомоги необхідно створення 
бригад невідкладної медичної допомоги (ЬІІМД).

3. Загальна характеристика КІІІІ «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги Калинівської селищної ради»

Існуючі проблеми охорони здоров'я є непростими для вирішення і мають 
багатоаспектний комплексний харакгер. що обумовлює необхідність оновлення 
політики охорони здоров'я, розробки і реалізації нових стратегій та програм.

КІІІІ «Центр первинної медико-сапігарної допомоги Калинівської 
селищної ради» створений для надання первинної медико-сапі гарної допомоги 
населенню Калинівської територіальної громади.

До складу КІІІІ «Центр первинної медико-сапі гарної допомоги 
Калинівської селищної ради» перейдуть структурні підрозділи КІІІІ 
«Васильківський центр первинної медико-сапітарної допомоги» Київської 
області, які знаходяться на території Калинівської об'єднаної територіальної 
громади:

амбулаторії ЗІІС'М (амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини);

фельдшерсько-акушерські пункти, фельдшерські пункти;

4. Обгрунтування шляхів розв'язання проблеми, 
строки виконання Програми

Реформи, які проводяться у сфері охорони здоров'я направлені на 
підняття на значно вищий рівень матеріально-технічної, діагностичної та 
лікувальної бази в медичній галузі, проведення реконструкції та ремонту 
наявних приміщень, забезпечення сучасним медичним обладнанням, 
інструментами та створення необхідних умов для комфортного перебування 
пацієнтів.



Звіт про виконання плану використання бюджетних коштів надається 
КІП 1 «Центр первинної медико-сапі тарної допомоги Калинівської селищної 
ради» головному розпоряднику коштів- Калинівський селищній раді.

6. Напрями діяльності та заходи Програми

Відповідно до поставленої мені предметом діяльності І Ієн гру є:
медична практика з надання первинної та інших видів медичної 

допомоги населенню ( паліативна, невідкладна);
забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання 

первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;
організація надання первинної медичної допомоги у визначеному 

законодавством порядку, втому числі надання невідкладної медичної допомоги 
в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров'я пацієнтам, які не 
погребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високо 
спеціалізованої) медичної допомоги;

— проведення профілактичних щеплень;
планування, організація, участь та контроль за проведенням 

профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення 
профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров'я 
пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення 
лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час 
вагітності) станів;

консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, 
травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також 
щодо ведення здорового способу жи ті я;

взаємодія з суб'єктами надання вторинної (спеціалізованої) та 
третинної (високо спеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного 
діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, 
патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням 
особливостей стану здоров'я пацієнта;

організація відбору та спрямування хворих на консультацію та 
лікування до закладів охорони здоров'я та установ, що надають вторинну 
(спеціалізовану) та третинну (високо спеціалізовану) медичну допомогу, а 
також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у 
визначеному законодавством порядку;

організація стаціонарних форм надання медичної допомоги (денний 
стаціонар, стаціонар вдома);

проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за 
видачею листків непрацездатності;

направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;
участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної 

роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
участь у державних та регіональних програмах щодо організації 

пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному 
законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного 
забезпечення галузі охорони здоров'я;



участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної 
допомоги у Калинівській громаді та шляхів їх вирішення;

визначення потреби структурних підрозділів КІП І «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Калинівської селищної ради» та населення у 
лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та 
транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та 
якісною медичною допомогою;

моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських 
засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та 
транспортних засобів;

забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників КІIIІ «Цен тр первинної медико-сані гарної допомоги Калинівської 
селищної ради»;

зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, 
використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих 
речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для 
надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у і.ч. наркотичних 
засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

координація діяльності лікарів із надання первинної медичної 
допомоги з іншими суб'єк тами надання медичної допомоги, зокрема закладами 
вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з 
іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна 
служба, та правоохоронними органами;

— надання платних послуг з медичного обслуговування населення 
відповідно до чинного законодавства України;

вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров’я населення 
та участь в розробці заходів спрямованих на збереження і покращення здоров’я 
населення;

інші функції, що випливають із покладених на КІ IIІ «І(ентр первинної 
медико-санітарної допомоги Калинівської селищної ради» завдань.

Директор
КІІІІ «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги 
Калинівської селищної ради» Сергій КУДРЕНКО



Додаток 1 до Програми

План заходів комплексної програми фінансової підтримки 
КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги Калинівської селищної ради» 
на 2021-2023 роки

№ 
з/п

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів програми Джерела фінансувавня Орієнтовні 
обсяги 

фінансування, 
тис. грн. 
2021 рік

Орієнтовн 
і обсяги 

фінансува 
ння, 

тис. грн. 
2022 рік

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування, 
тис. грн. 
2023 рік

1. Видатки на 
оплату праці

- згідно штатного розпису 
(заробітна плата, 
нарахування на оплату 
праці та премія, 
матеріальна допомога на 
оздоровлення та на 
покращання соціально 
побутових умов, виплати 
матеріального забезпечення 
застрахованим особам)

Державний бюджет, 
місцевий бюджет, 
бюджети сільських та 
селищних рад на умовах 
співфінансування, 
надання субвенцій та інші 
кошти, не заборонені 
чинним законодавством

6800,00 6954,50 8345,40

2. Придбання 
предметів, 
матеріалів, 
обладнання та 
інвентарю

- господарчих, будівельних, 
електротоварів, меблів та 
інших малоцінних 
предметів;
- паливно-мастильних 
матеріалів, запчастин до 
транспортних засобів;
- придбання 
комплектувальних виробів і 
деталей для ремонту всіх

Державний бюджет, 
місцевий бюджет, 
бюджети сільських та 
селищних рад на умовах 
співфінансування, 
надання субвенцій та інші 
кошти, не заборонені 
чинним законодавством

3500,00 6047,00 1746,00



видів виробничого та 
невиробничого обладнання;
- канцелярського та 
письмового приладдя; 
бланків, паперу та інш.;
- придбання товарів 
довгострокового 
користування (меблі, 
ноутбуки, принтери, 
багатофункціональні 
принтери, монітори та інше 
комп’ютерне периферійне 
обладнання), автомобілів, 
медичного обладнання 
(кисневі концентратори, 
біохімічний аналізатор, 
аналізатор сечі, 
дефібриляторів, 
дерматоскопів, отоскопів, 
стаціонарний та 
переносний апарати УЗД, 
кольпоскоп, 
ректороманоскоп, апарати 
УВЧ, ударно-хвильової та 
магнітної терапії) та 
медичних інстументів

- інших товарів.

7--------------------------



3. Придбання 
медикаментів та 
перев’язувальних 
матеріалів 
відповідно до 
наказу МОЗ 
№504 від 
19.03.2018 р.

- лікарських засобів;
- виробів медичного 
призначення;
- дрібний медичний 
інвентар;
- малоцінне медичне 
обладнання;

Оплата послуг
(крім
комунальних):

Згідно заключених 
договорів на оплату 
послуг, реєстрація 
внесення змін в 
правоустановчі документи, 
виготовлення технічних 
паспортів, отримання 
висновків доступності 
приміщень, заправка 
картриджів, ремонт 
комп’ютерів та оргтехніки, 
встановлення та 
налаштування програмного 
забезпечення, оплата за 
телекомунікаційні послуги, 
технічне обслуговування, 
ремонт та страхування 
автомобілів, надання 
інформаційно- 
консультативних послуг, 
охоронне та пожежне 
спостереження, повірка та 
технічне обслуговування 
обладнання (в т.ч 
медичного, електро та

Державний бюджет, 
місцевий бюджет, 
бюджети сільських та 
селищних рад на умовах 
співфінансування, 
надання субвенцій та інші 
кошти, не заборонені 
чинним законодавством

А 500,00 720,00 450,00

Державний бюджет, 
місцевий бюджет, 
бюджети сільських та 
селищних рад на умовах 
співфінансування, 
надання субвенцій та інші 
кошти, не заборонені 
чинним законодавством

550,00 728,30 852,20



3. Придбання 
медикаментів та 
перев’язувальних 
матеріалів 
відповідно до 
наказу МОЗ 
№504 від 
19.03.2018 р.

- лікарських засобів;
- виробів медичного 
призначення;
- дрібний медичний 
інвентар;
- малоцінне медичне 
обладнання;

Оплата послуг
(крім
комунальних):

Згідно заключених 
договорів на оплату 
послуг, реєстрація 
внесення змін в 
правоустановчі документи, 
виготовлення технічних 
паспортів, отримання 
висновків доступності 
приміщень, заправка 
картриджів, ремонт 
комп’ютерів та оргтехніки, 
встановлення та 
налаштування програмного 
забезпечення, оплата за 
телекомунікаційні послуги, 
технічне обслуговування, 
ремонт та страхування 
автомобілів, надання 
інформаційно- 
консультативних послуг, 
охоронне та пожежне 
спостереження, повірка та 
технічне обслуговування 
обладнання (в т.ч 
медичного, електро та

Державний бюджет, 
місцевий бюджет, 
бюджети сільських та 
селищних рад на умовах 
співфінансування, 
надання субвенцій та інші 
кошти, не заборонені 
чинним законодавством

А 500,00 720,00 450,00

Державний бюджет, 
місцевий бюджет, 
бюджети сільських та 
селищних рад на умовах 
співфінансування, 
надання субвенцій та інші 
кошти, не заборонені 
чинним законодавством

550,00 728,30 852,20



газового обладнаапЛя), 
вивезення, зберігання 
небезпечних, медичних, 
фармацевтичних відходів, 
обробка даних та видача 
КЕП, надання послуги до 
онлайн доступів Неїзі, 
телемедичних послуг, 
послуг МІС, оплата об’яв 
на сайтах пошуку робіт

)----------------------------

5. Оплата 
комунальних 
послуг та 
енергоносіїв

Згідно заключених 
договорів на оплату послуг, 
оплата енергоносіїв, 
водопостачання та 
водовідведення, вивезення 
сміття та небезпечних 
відходів

Бюджети сільських та 
селищних рад на умовах 
співфінансування, 
надання субвенцій (в 
т.ч.на КНП 
«Васильківський центр 
первинної медико- 
санітарної допомоги» 
Київської області) та інші 
кошти, не заборонені 
чинним законодавством

1500,00 779,00 824,00

6. Видатки на 
відрядження

Державний бюджет, 
місцевий бюджет, 
бюджети сільських та 
селищних рад на умовах 
співфінансування, 
надання субвенцій та інші 
кошти, не заборонені 
чинним законодавством

100,00 150,00

7. Навчання та інші 
поточні видатки

Навчання медичного
персоналу, курси 
спеціалізації, тематичного 
удосконалення, підвищення

Державний бюджет, 
місцевий бюджет, 
бюджети сільських та

| селищних рад на умовах

75,00 400,00 750,00



кваліфікації працівників, 
відвідування семінарів, 
професійне навчання 
персоналу керівного та 
адміністративно- 
господарського складу, 
сплата штрафів за 
адміністративні 
правопорушення

співфінансування, 
надання субвенцій та інші 
кошти, не заборонені 
чинним законодавством

)---------------------------

Всього 13925,00 15027,70 12376,00

Директор
КНП «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Калинівської селищної ради» Сергій КУДРЕНКО



УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від 09 грудня 2021 року смт Калинівка № 200-16

Про погодження тарифів на платні медичні послуги КНП «Центр первинної 
медико - санітарної допомоги Калинівської селищної ради»

Відповідно до ст. ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи вимоги законів України «Основи 
законодавства України про охорону здоров’я», «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань 
діяльності закладів охорони здоров’я», «Про державні фінансові гарантії 
медичного обслуговування населення», розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 30.11.2016 №1013-р «Про схвалення Концепції реформи 
фінансування системи охорони здоров’я», з метою покращання якості надання 
Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико - 
санітарної допомоги Калинівської селищної ради» медичних послуг населенню 
враховуючи подання КНП «Центр первинної медико - санітарної допомоги 
Калинівської селищної ради» від 07.12.2021 №114, виконавчий комітет 
Калинівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Погодити тарифи на платні медичні послуги Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико - санітарної допомоги 
Калинівської селищної ради», що додаються.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора 
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико- 

ілищніої ради» Сергія Кудренка.санітарної допомоги Калинівської

Селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО



Додаток
до рішення виконавчого комітету 
Калинівської селищної ради 
09.12.2021 №200-16

ТАРИФИ
НА ПЛАТНІ МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ

КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ 
КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ»

№
з/п

Найменування послуги Од.
вимірювання

Тариф, грн. Вартість 
послуги (у 

т.ч. з ПДВ), 
грн

1 2 3 4 5
1 Проведення профілактичних щеплень особам, які виїжджають за кордон за 

викликом, для оздоровлення в зарубіжних або санаторних закладах, у 
туристичні подорожі тощо, за власним бажанням або на вимогу сторони, що 

запрошує
1.1 Щеплення одне 

щеплення, 10 
хвилин

56,77 68,13

2 Проведення профілактичних щеплень усім особам, які бажають їх зробити поза 
схемами календаря профілактичних щеплень в Україні

2.1 Щеплення одне 
щеплення, 
10 хвилин

56,77 68,13

3 Медичне обслуговування закладів відпочинку всіх типів, спортивних змагань, масових 
культурних та громадських заходів тощо

3.1 Медичний супровід масових заходів 
лікарем без витратних матеріалів та 
автотранспорту Центра

одна година 176,8 212,16

3.2 Медичний супровід масових заходів 
медичною сестрою без витратних 
матеріалів та автотранспорту Центра

одна година 97,02 116,43

3.3 Медичний супровід масових заходів 
лікарем із застосуванням невідкладної 
допомоги (вартість ліків 
відшкодовується додатково згідно 
відомості використаних ліків) без 
автотранспорту Центра

одна година 
відомість 

використаних 
ліків

178,07 та 
відшкодування 

вартості 
використаних 

ліків

213,68 та 
відшкодуваї 
ня вартості 

використані 
х ліків

3.4 Медичний супровід масових заходів 
медичною сестрою із застосуванням 
невідкладної допомоги (вартість ліків 
відшкодовується додатково згідно

одна година 
відомість 

використаних 
ліків

98,29 та 
відшкодування 

вартості 
використаних

117,95 та 
відшкодува 
ня вартост 

використав



відомості використаних ліків) без 
автотранспорту Центра

ліків х ліків

3.5 Медичний супровід масових заходів 
лікарем без витратних матеріалів з 
використанням автотранспорту Центра

одна година 286,82 344,18

3.6 Медичний супровід масових заходів 
медичною сестрою без витратних 
матеріалів з використанням 
автотранспорту Центра

одна година 207,04 248,45

3.7 Медичний супровід масових заходів 
лікарем із застосуванням невідкладної 
допомоги (вартість ліків 
відшкодовується додатково згідно 
відомості використаних ліків) з 
використанням автотранспорту Центра

одна година 
відомість 

використаних 
ліків

289,09 та 
відшкодування 

вартості 
використаних 

ліків

345,70 та 
відшкодуван 
ня вартості 

використани 
х ліків

3.8 Медичний супровід масових заходів 
медичною сестрою із застосуванням 
невідкладної допомоги (вартість ліків 
відшкодовується додатково згідно 
відомості використаних ліків) з 
використанням автотранспорту Центра

одна година 
відомість 

використаних 
ліків

208,31 та 
відшкодування 

вартості 
використаних 

ліків

249,97 та 
відшкодуван 
ня вартості 

використани 
х ліків

4 Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із 
суб’єктами господарювання, страховими організаціями (в тому числі з Фондом 

соціального страхування України)
4.1 Медичний супровід лікарем Центру до 

дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку, санаторіїв без витратних 
матеріалів та автотранспорту Центра

одна година 176,80 176,80

4.2 Медичний супровід медичною сестрою 
Центру до дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку, 
санаторіїв без витратних матеріалів та 
автотранспорту Центра

одна година 97,02 97,02

4.3 Медичний супровід лікарем Центру до 
дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку, санаторіїв із 
застосуванням невідкладної допомоги 
(вартість ліків відшкодовується 
додатково згідно відомості 
використаних ліків), без 
автотранспорту Центра

одна година 
відомість 

використаних 
ліків

178,07 та 
відшкодування 

вартості 
використаних 

ліків

178,07 та 
відшкодуван 
ня вартості 

використани 
х ліків

4.4 Медичний супровід медичною сестрою 
Центру до дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку, 
санаторіїв із застосуванням 
невідкладної допомоги (вартість ліків 
відшкодовується додатково згідно

одна година 
відомість 

використаних 
ліків

98,29 та 
відшкодування 

вартості 
використаних 

ліків

98,29 та 
відшкодуван 
ня вартості 

використани 
х ліків



відомості використаних ліків), без 
автотранспорту Центра

4.5 Медичний супровід лікарем Центру до 
дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку, санаторіїв без витратних 
матеріалів з використанням 
автотранспорту Центра

одна година 286,82 286,82

4.6 Медичний супровід медичною сестрою 
Центру до дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку, 
санаторіїв без витратних матеріалів з 
використанням автотранспорту Центра

одна година 207,04 207,04

4.7 Медичний супровід лікарем Центру до 
дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку, санаторіїв із 
застосуванням невідкладної допомоги 
(вартість ліків відшкодовується 
додатково згідно відомості 
використаних ліків), з використанням 
автотранспорту Центра

одна година 
відомість 

використаних 
ліків

289,09 та 
відшкодування 

вартості 
використаних 

ліків

289,09 та 
відшкодуван 
ня вартості 

використали 
х ліків

4.8 Медичний супровід медичною сестрою 
Центру до дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку, 
санаторіїв із застосуванням 
невідкладної допомоги (вартість ліків 
відшкодовується додатково згідно 
відомості використаних ліків), з 
використанням автотранспорту Центра

одна година 
відомість 

використаних 
ліків

208,31 та 
відшкодування 

вартості 
використаних 

ліків

208,31 та 
відшкодуван 
ня вартості 

використани 
х ліків

4.9 Проведення щозмінного дорейсового 
та післярейсового медичних оглядів 
водіїв транспортних засобів

один огляд,
10 хвилин

16,28 16,28

4.10 Проведення щозмінного дорейсового 
та післярейсового медичних оглядів 
водіїв транспортних засобів при 
підозрі на вживання алкоголю та 
наркотичних засобів

один огляд,
10 хвилин

21,29 21,29

5 Медична допомога хворим у дома, зокрема із застосуванням телемедицини 
(діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, консультування, догляд)

5.1.1 Проведення внутрішньовенних 
краплинних введень лікарських засобів 
медичною сестрою центру 3 
використанням витратних матеріалів 
Центра

одна
процедура,
1 год. 15 хв

150,74 150,74

5.1.2 Проведення внутрішньовенних 
краплинних введень лікарських засобів 
медичною сестрою Центра без 
витратних матеріалів

одна
процедура,
1 год. 15 хв

121,28 121,28



5.1.3 Проведення внутрішньовенних 
краплинних введень лікарських засобів 
медичною сестрою центру 3 
використанням витратних матеріалів 
та автотранспорту Центра

одна
процедура, 
1 год. 15 хв

281,83 281,83

5.1.4 Проведення внутрішньовенних 
краплинних введень лікарських засобів 
медичною сестрою Центра без 
витратних матеріалів з використанням 
автотранспорту Центра

одна
процедура,
1 год. 15 хв

252,37 252,37

5.2 Проведення ін’єкцій (внутрішньовенних, внутрішньом’язевих, підшкірних) медичною 
сестрою Центру

5.2.1 Проведення ін’єкцій
(внутрішньовенних, 
внутрішньом’язевих, підшкірних) 
медичною сестрою Центра з 
використанням витратних матеріалів 
Центра

одна
процедура,
15 хвилин

39,13 39,13

5.2.2 Проведення ін’єкцій 
(внутрішньовенних, 
внутрішньом’язевих, підшкірних) 
медичною сестрою Центра без 
витратних матеріалів Центру

одна
процедура,
15 хвилин

24,26 24,26

5.2.3 Проведення ін’єкцій 
(внутрішньовенних, 
внутрішньом’язевих, підшкірних) 
медичною сестрою Центра з 
використанням витратних матеріалів 
та автотранспорту Центра

одна
процедура,
15 хвилин

85,96 85,96

5.2.4 Проведення ін’єкцій 
(внутрішньовенних, 
внутрішньом’язевих, підшкірних) 
медичною сестрою Центра без 
витратних матеріалів з використанням 
автотранспорту Центра

одна
процедура,
15 хвилин

71,09 71,09

6 Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що 
надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини

6.1 Консультативний огляд лікарем 
загальної практики-сімейним лікарем 
пацієнтів, які не подали декларацію 
лікарю з надання ПМД КНП «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги 
Калинівської селищної ради»

один огляд,
20 хвилин

103,83 103,83

6.2 Загальний аналіз сечі одна
процедура,
20 хвилин

103,16 103,16

6.3 Вимірювання артеріального тиску одна 77,65 77,65



процедура,
20 хвилин

6.4 Вимірювання ваги, зросту, окружності 
талії

одна
процедура,
20 хвилин

77,71 77,71

6.5 Електрокардіограма одна
процедура,
20 хвилин

88,20 88,20

6.6 Глюкоза крові одна
процедура,
20 хвилин

106,28 106,28

6.7 Загальний холестерін одна
процедура,
20 хвилин

109,81 109,81

6.8 Швидкий тест на вагітність одна 
процедура, 
20 хвилин

131,48 131,48

6.9 Швидкий тест на гепатит одна
процедура,
20 хвилин

174,81 174,81

6.10 Швидкий тест на тропоніни одна 
процедура, 
20 хвилин

260,74 260,74

7 Медичне обслуговування іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території 
України, в тому числі за договорами страхування

7.1 Консультативний огляд лікарем 
загальної практики -сімейним лікарем

один огляд,
20 хвилин

103,83 103,83

8 Стажування лікарів -інтернів, які закінчили недержавні вищі медичні заклади освіти, 
закінчили державні вищі медичні заклади на умовах контракту, прийняті на роботу в 

недержавні заклади охорони здоров’я, повторно проходять інтернатуру, бажають 
отримати другу спеціальність в інтернатурі

8.1 Стажування лікарів -інтернів 1 академічна 
година

128,80 128,80

9 Видача копії медичної довідки, виписки із медичної карти амбулаторного хворого
9.1 Видача копії медичної довідки 1 копія,

10 хвилин
16,41 16,41

9.2 Видача копії виписки із медичної 
карти амбулаторного хворого

1 примірник,
30 хвилин

49,23 49,23

Директор Комунального 
некомерційного підприємства 
«Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Калинівської селищної ради» Сергій КУДРЕНКО



УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області 
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від 09 грудня 2021 року смт Калинівка №201-16

Про погодження тарифів на послуги госпрозрахункового стоматологічного 
кабінету КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Калинівської 
селищної ради»

Відповідно до ст. ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи вимоги законів України «Основи 
законодавства України про охорону здоров’я», «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань 
діяльності закладів охорони здоров’я», «Про державні фінансові гарантії 
медичного обслуговування населення», розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 30.11.2016 №1013-р «Про схвалення Концепції реформи 
фінансування системи охорони здоров’я», з метою покращання якості надання 
Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико - 
санітарної допомоги Калинівської селищної ради» медичних послуг населенню 
враховуючи подання КНП «Центр первинної медико - санітарної допомоги 
Калинівської селищної ради» від 07.12.2021 №115, виконавчий комітет 
Калинівської селищної ради

ВИРІШИВ:

на платні послуги1. Погодити тарифи госпрозрахункового 
стоматологічного кабінету КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Калинівської селищної ради», що додаються.

Контроль за виконаним2.
Комунального некомерційного / підп зиє: 

 

санітарної допомоги Калинівсько|ї селим 
і

Селищний голова

і^ього рішення покласти на директора
їства «Центр первинної медико- 
ії ради» Сергія Кудренка.

Юлія ОЛЕКСЕНКО



Додаток
до рішення виконавчого комітету 
Калинівської селищної ради 
09.12.2021 №201-16

ТАРИФИ 
НА ПЛАТНІ ПОСЛУГИ ГОСПРОЗРАХУНКОВОГО 

СТОМАЛОГІЧНОГО КАБІНЕТУ
КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ 

КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ»

Терапевтична стоматологія
№ 
п/п

Перелік послуг Вартість 
послуги

1 Первинний огляд безкоштовно
2 Визначення плану лікування 100
3 Санітарний пакет (АнтиСНІД, АнтиГЕПАТИТ) 50
4 Коффердам 1
5 Анастезія:

Септонест, Артифрін 
Ультракаїн, Убістезин 
Аплікаційна

100
150
25

6 Рентгенографія 100
7 Швидка допомога при періодонтині та пульпиті 300
8 Пломба тимчасова:

«Дентин-паста»
«Склоіномірна»
Фіксація тимчасової коронки (тимчасова фіксація м/к 
коронки)

70
95
80

9 Пломба фотополімерна: 
«Latelux» 
«Charisma» 
«Filtek» 
«Gradia» 
«Estelite»

300
500
600
700
750

10 Пломба склоіномірна:
- RIVA LC 

«Ketac molar» 
«Vitremer»

400
400
500

11 Реставрація зуба: 
«Charisma»

- «Filtek»
- «Gradia»

600-800
700 

800-1000
12 Фронтальна група зубів (відновлення апроксимальних, 

вестибулярної поверхні, ріжучий край)
650-1000

13 Внутрішньоканальний штифт: 
титановий 
скловолоконний

200
250

14 Відновлення культі:
- CX-PLUS 500

15 Пломбування одного канала:



- тимчасове пломбування 
постійне пломбування

100
200

16 Обробка кореневого каналу ручними інструментами 100
17 Медикаментозна обробка кореневих каналів (1

кореневого каналу)
100

18 Механічна розробка каналу за допомогою ендомотору 250
19 Шинування (за одиницю) 600
20 Зняття зубних відкладень (за одну щелепу) 300
21 Сріблення зуба 125
22 Зняття гіперчутливості - обробка фтором (за 1 зуб) 100
23 Фторування зубів (1 щелепа) 350
24 Герметизація фігур 250
25 Іоном ірна лікувальна прокладка (Ionosit) ПО
26 Лікувальна прокладка («LIFE» KERR) 70
27 Ізолююча прокладка «ADHESOR» 100
28 Закриття перфорації стінки каналу 350
29 Ремонт фотополімерної пломби 350
ЗО Внутрішньоканальне відбілювання зуба 200
31 Вскриття абсцесу 500
32 Ремонт кераміки фотополімерним матеріалом 700
33 Цементування чужої коронки 200

Хірургічна стоматологія
1 Консультація (оплачується тільки санітарний пакет) безкоштовно
2 Санітарний пакет (АнтиСНІД, АнтиГЕПАТИТ) 50
3 Промивання капюшону лунки видаленого зуба 60
4 Дренаж 75
5 Медикаментозна обробка зуба 55
6 Ушивання лунки: 

кетгут 
нейлон

125
145

7 Видалення зуба 450

Директор Комунального 
некомерційного підприємства 
«Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Калинівської селищної ради» Сергій КУДРЕНКО



УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області 
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від 09 грудня 2021 року смт Калинівка №202-16

Про схвалення проекту Програми розвитку освіти Калинівської селищної 
ради Фастівського району Київської області на 2022-2025 роки

Відповідно до Конвенції про права дитини, Конвенції права осіб з 
інвалідністю, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 
позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про пріоритетні напрямки 
інноваційної діяльності в Україні», «Про забезпечення організаційно-правових 
умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», 
Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 
середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р, 
виконавчий комітет Калинівської селищної ради

ВИРІШИВ:
1. Схвалити проект Програми розвитку освіти Калинівської селищної 

ради Фастівського району Київської області на 2022-2025 роки (додається).
2. Виконуючій обов’язки начальника відділу освіти Калинівської 

селищної ради Ірині Горбачовій у встановленому порядку організувати подання 
проекту Програми на розгляд та затвердження Калинівській селищній раді.

3. Після затвердження Калинівською селищною радою у встановленому 
порядку Програми:

Управлінню фінансів Калинівської селищної ради передбачити в бюджеті 
Калинівської селищної територіальної громади бюджетні призначення на 
фінансування Програми, виходящі-Уреальних можливостей та пріоритетів.

4. Контроль за викон 
заступника Калинівського селищ

Селищний голова

їм цього ^рішення покласти на першого 
Євгенія Червенка.кг

Юлія ОЛЕКСЕНКО



СХВАЛЕНО
Рішення виконавчого комітету 
Калинівської селищної ради 
від 09.12.2021 №202-16

ПРОГРАМА 
розвитку системи освіти 

Калинівської селищної ради 
Фастівського району 

Київської області

смт Калинівка



ЗМІСТ

I. Паспорт Програми розвитку системи освіти Калинівської селищної ради (ОТГ) Фастівської 
району Київської області на 2022-2025 роки

II. Вступ

III. Мета Програми

IV. Завдання Програми

V. Очікувані результати програми

VI. Джерела фінансування



з
ПАСПОРТ

Ініціатор розроблення Програми Калинівська селищна рада

Розробник Програми Відділ освіти Калинівської селищної ради

Відповідальний виконавець Програ Відділ освіти Калинівської селищної ради

Учасники Програми Калинівська селищна рада, Відділ освіти Калинівської селищної 
ради, заклади загальної середньої освіти, заклади дошкільної 
освіти, заклади позашкільної освіти

Термін реалізації
2022 - 2025 роки включно

Перелік розділів, які буде реалізовг 
в межах цієї Програми

1. Дошкільна освіта
2. Повна загальна середня освіта
3. Безпечне та якісне харчування
4. Освіта дітей з особливими освітніми потребами та оздоровлення 

дітей шкільного віку
5. Позашкільна освіта
6. Оновлення системи підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників
7. Безпека
8. Матеріально-технічне забезпечення
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Загальний обсяг 

фінансових ресурсів 
необхідних для реаліза 
Програми, всього, у то 

числі:

2022-2025роки

2022 р 
тис. грн.

2023 р 
тис. грн.

2024р 
тис. грн

2025р 
тис. грн

31790,00 34972,00 38432,00 42274,00

Коштів державного 
бюджету 3850,00 4235,00 4660,00 5126,00

рСоштів обласне
бюджету

2200,00 2420,00 2662,00 2930,00

Коштів селищне
бюджету

20680,00 22751,00 24987,00 27468,00

Коштів інших джерел

5060,00 5566,00 6123,00 6750,00
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ВСТУП

Загальна спрямованість модернізації освіти полягає у необхідності забезпечення її 
відповідності європейським стандартам, потребам сучасного життя країни та регіону, 
цілеспрямованій орієнтації на задоволення запитів жителів громади щодо якісної та доступної 
освіти.

Реалізація цієї вимоги передбачає постійне навчання з раннього дитинства, 
гармонійне поєднання формальної, неформальної та інформальної освіти, самомотивацію до 
освітньої та спортивної діяльності.

Стратегічний курс суспільства на посилення ролі регіонів у регулюванні суспільного 
життя та соціально-економічного розвитку зумовив переоцінку традиційних факторів 
регіонального розвитку, у тому числі й переосмислення функції освіти, фізичного виховання 
та популяризації здорового способу життя, набуття нею першочергового значення як рушійної 
сили позитивних суспільних змін в громаді.

В умовах високого динамізму розвитку науки та освіти, стрімкого оновлення системи 
знань на перший план виступають завдання перегляду змісту, форм і методів навчання, 
орієнтації освіти на особистість учня, запровадження нових технологій навчання, які 
забезпечували б високу якість підготовки випускників.

Комплексна Програма розвитку системи освіти Калинівської селищної ради 
Фастівського району Київської області на 2022-2025 роки (далі - Програма) визначає 
стратегічні пріоритети розвитку освіти громади, фізичного виховання, започатковує 
організаційні шляхи її реалізації, обгрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує педагогічну 
спільноту до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства, держави, громади на 
засадах європейських вимірів якості освіти.

Програма розроблена відповідно до Конвенції про права дитини, Конвенції права осіб 
з інвалідністю, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про 
загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону 
дитинства», «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні», «Про 
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям» (зі змінами); Концепції реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, 
схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р, (далі - 
Концепція), виконання плану заходів на 2017-2029 роки із запровадженням Концепції, 
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 903-р; Указів 
Президента України від 12.06.2015 року № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 25.08.2015 року № 501/2015 «Про 
затвердження Національної стратегії у сфері прав людини»; постанов Кабінету Міністрів 
України від 21.02.2018 № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», 
від 23.11.2011 №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної 
середньої освіти», від 27.08.2010 № 777 «Про затвердження Положення про освітній округ», 
від 12.03.2003 № 306 «Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс 
«дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад», "загальноосвітній 
навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад"(редакція від 04.09.2010 року), від 
12.03.2003 №305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад», від 
06.05.2001 №433 “Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і 
Положення про позашкільний навчальний заклад” (редакція від 26.07.2018 року), від 
15.08.2011 №872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у 
загальноосвітніх навчальних закладах» (редакція від 16.08.2017 року), від 30.12.2015 № 1187 
«Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», від 20.07.2004 № 
601 "Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних 
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закладів"; Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затверджене Постановою Кабінету 
Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545; наказів Міністерства освіти і науки України 
від 29.01.2015 № 63 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки з виконання 
Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди», від 16.06.2015 року 
№ 641 «Про затвердження Концепції національно - патріотичного виховання дітей і молоді, 
Заходів щодо реалізації Концепції національно - патріотичного виховання дітей і молоді та 
методичних рекомендацій щодо національно - патріотичного виховання у загальноосвітніх 
навчальних закладах», від 27.10.2014 №1232 «Про затвердження плану заходів щодо 
посилення національно - патріотичного виховання дітей та учнівської молоді», від 22.05.2012 
№ 615 «Про затвердження Базового компоненту дошкільної освіти» (нова редакція), Постанов 
Кабінету Міністрів України, документів Міністерства освіти і науки України, регіональних 
програм розвитку. При цьому Програма максимально враховує положення нових законів, 
законопроектів і стратегічних документів, які прямо чи опосередковано будуть впливати на 
розвиток освіти.

Підготовка Програми зумовлена процесами модернізації національної системи освіти 
в Україні, підвищенням ролі регіонального та місцевого компонентів у її розвитку. Загальна 
спрямованість модернізації освіти Калинівської селищної ради полягає у необхідності 
забезпечення її відповідності європейським стандартам, потребам сучасного життя країни, 
цілеспрямованому орієнтуванню на задоволення запитів жителів громади щодо якісної та 
доступної освіти.

В умовах високого динамізму розвитку науки та освіти, стрімкого оновлення системи 
знань на перший план виступають завдання перегляду змісту, форм і методів навчання, 
орієнтації освіти на особистість учня, запровадження нових технологій навчання, які 
забезпечували б високу якість підготовки випускників закладів загальної середньої освіти.

Програма спрямована на розвиток здібностей дітей та учнівської молоді у сфері 
освіти, науки, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними 
первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої 
самореалізації та/або професійної діяльності.

Відповідно, механізми реалізації та порядок фінансування Програми базуються на 
тісній кооперації з державними, обласними, районними програмами та програмами розвитку 
територіальної громади.

МЕТА ПРОГРАМИ
--ч Програма розроблена з метою:

- забезпечення конституційного права громадян на здобуття дошкільної, 
позашкільної освіти, повної загальної середньої освіти;

- створення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти Калинівської 
селищної ради: всебічного розвитку людини як особистості та розвитку її талантів, розумових, 
творчих і фізичних здібностей; виховання відповідальних громадян, здатних до свідомого 
суспільного вибору;

- покращення матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів освіти 
селищної ради;

- забезпечення участі дітей та працівників закладів освіти в районних, обласних, 
всеукраїнських та міжнародних фестивалях, конкурсах, змаганнях, конкурсах, виставках, 
конференціях тощо;

- підготовка кваліфікованих фахівців та збагачення на цій основі інтелектуального, 
економічного, творчого, культурного, спортивного потенціалу громади задля забезпечення 
сталого розвитку України;

- стимулювання професійної діяльності педагогічних працівників, результативної 
праці учнів та вихованців закладів освіти.
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ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Для досягнення мети програми необхідно виконати такі завдання, зокрема:
1. Модернізувати систему освіти з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі 

та місцевих потреб. Удосконалювати зміст освіти відповідно до державних стандартів 
дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, впроваджувати сучасні педагогічні 
технології, сприяти підвищенню якості знань учнів та вихованців.

2. Сприяти створенню у навчальних закладах умов, які відповідають сучасним 
вимогам розвитку освіти та забезпечують якісне проведення освітнього процесу.

3. Забезпечити психолого-педагогічний, медичний та методичний супровід освітнього 
процесу у ЗЗСО та ЗДО.

4. Сприяти створенню сприятливого освітнього середовища для дошкільнят і учнів з 
особливими освітніми потребами. Фаховий психолого-педагогічний супровід дітей з 
особливими освітніми потребами у ЗЗСО та ЗДО з інклюзивним навчанням.

5. Розвивати мережу ЗЗСО та ЗДО відповідно до демографічної ситуації.
6. Сприяти досягненню нової сучасної якості дошкільної, позашкільної, загальної 

середньої освіти відповідно до запитів та можливостей дошкільнят, учнів, вихованців; 
максимальне наближення навчання і виховання кожного учня, вихованця до їх здібностей та 
особливостей.

7. Розвинути позашкільну освіту шляхом створення додаткових робочих місць. 
Проводити культурно-масові заходи, створювати умови для занять фізичною культурою і 
спортом вихованцями та учнівською молоддю.

8. Забезпечити підвезення учасників освітнього процесу до місць роботи, навчання і 
додому, які його потребують (проживають на відстані понад 3 км).

9. Розробляти та затверджувати паспорти автобусних маршрутів перевезення учнів, 
дітей та педагогічних працівників у ЗЗСО і додому відповідно до чинного законодавства

10. Забезпечити участь учнів (вихованців), педагогічних працівників у селищних, 
районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях, конкурсах, змаганнях, 
виставках, конференціях тощо.

11. Забезпечити розвиток сучасного інформаційно-комунікаційного, матеріально- 
технічного оснащення освітнього процесу в кожному закладі освіти; забезпечення широкого 
доступу до інформаційних ресурсів Інтернету.

12. Створювати можливості індивідуального вибору старшокласників відповідно до 
їх освітніх потреб, нахилів та здібностей через диференціацію навчання у старшій школі, 
розвиток умов для профільного навчання.

13. Підвищити рівень організації роботи щодо зміцнення здоров’я учасників освітньо- 
виховного процесу, забезпечити ефективність фізкультурно-оздоровчої роботи.

14. Забезпечити якісне надання додаткових освітніх послуг (логопедія, іноземна мова, 
хореографія, фізкультурно-спортивна спрямованість).

15. Впроваджувати інноваційні технології при проведенні фізкультурно-оздоровчої 
та спортивно-масової роботи в закладах освіти.

16. Забезпечити пріоритетність системи пошуку, навчання, виховання і підтримки 
обдарованих учнів через роботу у МАН, участь в олімпіадах, конкурсах, змаганнях, тощо.

17. Сприяти підготовці учнів до зовнішнього незалежного оцінювання через заняття 
у факультативах.

18. Здійснювати державний контроль за ефективністю освітнього процесу і 
забезпеченням встановленого державою рівня знань, умінь і навичок учнів та охопленням 
дітей шкільного віку навчанням для здобуття повної загальної середньої освіти.

19. Співпраця з вищими навчальними закладами міста Києва (України) для організації 
філій факультетів довузівської підготовки на базі 10-11 класів.

20. Створення умов для реформування закладів загальної середньої освіти, зокрема 
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формування ефективної мережі закладів загальної середньої освіти, створення умов для 
академічної автономії закладів освіти.

21. Забезпечити якісне медичне обслуговування учнів і вчителів, дошкільнят і 
вихованців згідно з чинним законодавством.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ
Виконання Програми дасть можливість забезпечити перехід освітньої галузі на новий 

якісний рівень, що сприятиме:
- створенню цілісного освітнього середовища, яке надасть широкі можливості 

кожному учню та вихованцю реалізувати власні освітні потреби;
- створенню ефективних освітніх систем у кожному окремому закладі з урахуванням 

вимог сучасного суспільства, надання кожній дитині можливості повноцінного розвитку;
- впровадженню в освітній процес профільного навчання, як економічно доцільної 

форми підготовки молоді до майбутнього життя;
- формуванню достатньої життєвої компетенції та конкурентної спроможності 

випускників сільської школи на ринку праці;
- вихованню особистості, здатної самостійно приймати рішення та займати активну 

громадянську позицію;
- створенню умов для використання новітніх технологій та виявлення творчої 

складової в діяльності педагога;
- формуванню свідомого ставлення дітей до власного здоров’я та здоров’я інших 

громадян, як найвищої соціальної цінності; підвищенню рівня фізкультурно-оздоровчої 
роботи в закладах дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти;

- забезпеченню результативності у наданні додаткових освітніх послуг.

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ
Фінансування Програми здійснюватиметься в межах централізованих субвенцій з 

державного та обласного бюджетів на виконання державних, обласних програм у галузі 
освіти, селищного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Виконуюча обов’язки 
начальника відділу освіти 
Калинівської селищної ради Ірина ГОРБАЧОВА
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Напрями діяльності та заходи виконання

Програми розвитку системи освіти Калинівської селищної ради на 2022-2025 роки

Напрям 1. Дошкільна освіта

№ 
з/п

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів 
Програми

Термін виконання заходу Виконавці
Джерела 

фінансуванн 
я

Очікуваний результат

20
22

20
23

20
24

20
25

П роект «Здорова дитина та доступна дошкільна освіта»

1.1.

Розвиток мережі 
закладів дошкільної 
освіти та збереження 
і зміцнення здоров’я 
дітей дошкільного 

віку

Забезпечення ЗДО та 
дошкільних 
структурних 
підрозділів 
спортивним 
інвентарем; меблями, 
комп'ютерною 
технікою

4- 4- 4- + Відділ освіти
Місцевий 
бюджет

Забезпечення ЗДО спортивним 
інвентарем, спортивними комплексами, 

меблями, комп’ютерною технікою

Оснащення освітньо- 
виховного процесу
ЗДО та дошкільних 
структурних 
підрозділів відповідно 
до “Типового переліку 
обов’язкового 
обладнання, 
навчально-наочних 
посібників та іграшок у 
дошкільних 
навчальних закладах”

4- + + + Відділ освіти
Місцевий 
бюджет

Придбання відповідного обладнання, 
інвентаря

Забезпечення 
дезінфекційними, + + + + Відділ освіти

Місцевий 
бюджет

Збереження життя та здоров’я учасників 
освітнього процесу
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мийними засобами та 
медичними 
препаратами для 
надання першої 
невідкладної 
допомоги
Проведення 
фізкультурно- 
оздоровчої роботи 3 
дітьми дошкільної 
освіти

+ + + +
Відділ освіти
Керівники 
закладів

Місцевий 
бюджет

Створення сучасної моделі 
фізкультурно-оздоровчої роботи 3 дітьми 

дошкільного віку

Розширення мережі 
розвиваючих гуртків, 
спортивних гуртків і 
секцій

+ + + +
Відділ освіти 

Керівники 
закладів

Місцевий 
бюджет

Збереження і зміцнення здоров’я, 
розвиток дітей

Всього за напрямом 
(орієнтовні обсяги 
фінансування (вартість), 
тис. гривень)

13716,00

Напрям 2. Повна загальна середня освіта

№ 
з/п

Назва 
напряму 

діяльності 
(пріорите 

тні 
завдання)

Перелік заходів Програми

Строк ВИК(
заход’’

)нання
И

Виконавці Джерела 
фінансування Очікуваний результат

гч ГІ 
О гч

СП гіО гч

тг ГІ о гч
гІ
О гч

Проект «Нова українська школа»
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2.1.

Створення 
умов для 
реформування 
мережі 
закладів 
загальної 
середньої 
освіти

Забезпечення закладів освіти 
меблями, обладнанням і 
дидактичними матеріалами, 
необхідними для впровадження 
нового Державного стандарту 
початкової освіти, що працюють за 
Концепцією «Нова українська 
школа»

+ + + + Відділ освіти Державний, 
Місцевий бюджет

Оновлення меблів та обладнання 
100% навчальних кабінетів 
початкової школи

Підготовка та навчання керівників 
закладів освіти та педагогічних 
працівників + + + + Відділ освіти Місцевий бюджет Підготовка 100% педагогічних 

працівників початкової школи

Придбання для шкільних 
бібліотек підручників, 
навчальних посібників, художньої 
літератури, комп’ютерної техніки, 
створення медіа-центрів, 
проведення книжкових 
доброчинних акцій

+ + + + Відділ освіти Місцевий бюджет
Поповнення бібліотечних фондів 
закладів освіти, забезпечення 
комп’ютерною технікою

Проект «Базова та Профільна школа»

2.2.

Створення 
умов для 
розвитку 
освітнього 
середовища

Створення нового освітнього 
простору у закладах загальної 
середньої освіти

+ + + + Відділ освіти Державний, 
Місцевий бюджет

Створення нового освітнього 
простору в 100% навчальних 
кабінетах класах, закладів загальної 
середньої освіти

Придбання спортивного 
інвентарю, кубків, медалей для 
організації фізичного виховання 
школярів ЗЗСО

+ + + + Відділ освіти Місцевий бюджет Оновлено спортивний інвентар у 
закладах освіти

Підвищення рівня професійної 
компетентності керівників і 
педагогічних працівників закладів 
освіти з інтегрованим вивченням 
предметів, вивченням предметів 
природничо-математичного циклу 
на профільному рівні

+ + + +
Відділ освіти 

Керівники 
закладів

Місцевий бюджет

Підвищення професійної 
компетентності керівників та 
педагогічних працівників 100% від 
потреби
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Забезпечення закладів загальної 
середньої освіти сучасними 
кабінетами технологій

+ + + + Відділ 
освіти

Державний, 
Місцевий бюджет

Забезпечення кабінетів технологій 
обладнанням

Створення сучасних медіатек у 
закладах освіти громади, 
забезпечення їх необхідною 
технікою та обладнанням, 
забезпечення навчально- 
методичними, довідковими 
матеріалами для профільного 
навчання, навчальних посібників, 
довідників для учасників 
освітнього процесу на 
електронних носіях

+ + + +
Відділ 
освіти 

Керівники 
закладів

Державний, 
Місцевий бюджет

Забезпечення закладів загальної 
середньої освіти обладнанням для 
медіатек, навчально-методичним 
забезпеченням для профільного 
навчання

Створення в закладах освіти 
системи допрофільної підготовки, 
яка охоплює всі напрями 
профільного навчання і включає, 
насамперед, достатню кількість 
короткотермінових курсів за 
вибором, факультативів і 
предметних гуртків

+ + + +
Відділ освіти 

Керівники 
закладів

Місцевий бюджет Відкриття класів допрофільного 
навчання

Оптимізація мережі освіти, 
перепрофілювання та зміна типів 
закладів

+ + + + Відділ освіти Місцевий бюджет

Оптимізація мережі закладів 
освіти та приведення типів 
закладів у відповідність до 
законодавства

Проект «Безпечний Інтернет»

2.3.

Забезпеченн 
я 
швидкісним 
доступом до 
мережі 
Інтернет 
закладів 
загальної

Створення локальних 
інформаційних мереж закладів 
освіти

+ + + + Відділ освіти Місцевий бюджет Створення локальних мереж у 
закладах освіти

Підвищення рівня професійної 
компетентності керівників і 
педагогічних працівників закладів 
освіти щодо цифрової грамотності

+ + + +
Відділ освіти 

Керівники 
закладів

Місцевий бюджет
Підвищення професійної 
компетентності керівників та 
педагогічних
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середньої 
освіти

Забезпечення та технічне 
обслуговування комп’ютерною 
технікою, електронними 
підручниками та швидкісною 
мережею Інтернет в закладах 
освіти

+ + + + Відділ освіти
Державний, 

Місцевий бюджет

Забезпечення та технічне 
обслуговування комп’ютерною 
технікою, електронними 
підручниками та швидкісною 
мережею Інтернет в закладах освіти

Проект «Обдарована дитина»

2.4.

Виявлення 
обдарованої 
учнівської 
молоді і 
створення 
умов для її 
розвитку

Розширення мережі класів з 
поглибленим вивченням окремих 
предметів та профільним 
навчанням

+ + + +
Відділ освіти 

Керівники 
закладів

Місцевий бюджет

Розширено мережу класів з 
поглибленим вивченням окремих 
предметів та профільним 
навчанням

Забезпечення участі учнів в 
районних, обласних, 
всеукраїнських, міжнародних 
турнірах, конкурсах, змаганнях, 
олімпіадах

+ + + +
Відділ освіти 

Керівники 
закладів

Місцевий бюджет

Забезпечено участь учнів в 
районних, обласних, 
всеукраїнських, міжнародних 
турнірах, конкурсах, змаганнях, 
олімпіадах

Забезпечити науково- 
педагогічний супровід роботи 
вчителів з обдарованими дітьми + + + +

Відділ освіти 
Керівники 
закладів

Місцевий бюджет

Забезпечення науково- 
педагогічного супроводу роботи 
вчителів з обдарованими дітьми

Залучення обдарованої учнівської 
молоді до активної науково- 
дослідницької діяльності в 
системі МАН України

+ + + +
Відділ освіти 

Керівники 
закладів

Місцевий бюджет

Забезпечено активну участь 
обдарованої учнівської молоді в 
науково-дослідницькій діяльності 
в системі МАН України
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Забезпечити проходження 
тематичних курсів учителями, які 
працюють з обдарованими учнями

+ + + +
Відділ освіти 

Керівники 
закладів

Місцевий бюджет

Забезпечено проходження 
тематичних курсів учителями, які 
працюють з обдарованими учнями

Здійснювати виплату стипендій 
учням-переможцям олімпіад, 
конкурсів, змагань, фестивалів 
відповідно до Положення

+ + + + Відділ освіти Місцевий бюджет
Створення системи морального і 
матеріального заохочення 
обдарованих дітей

Забезпечити преміювання 
педагогічним працівникам 
закладів освіти, які підготували 
переможців, призерів олімпіад III- 
IV етапів Всеукраїнських олімпіад 
з базових предметів, ІІ-ІІІ етапів 
конкурсу-захисту МАН України, 
Всеукраїнських турів відповідно 
до Положення

+ + + + Відділ освіти Місцевий бюджет
Створення системи морального і 
матеріального заохочення 
педагогічних працівників

Сприяння оздоровленню та 
відпочинку обдарованих дітей 
закладів освіти

+ + + + Відділ освіти
Місцевий бюджет 

селищної ради

Створення системи морального і 
матеріального заохочення 
обдарованих дітей

Сприяти в організації та 
проведенні літніх мовних таборів

+ + + +

Відділ освіти, 
Керівники 
закладів, 

КЗ ПО 
«ЦДЮР»

Місцевий бюджет
Створення умов для саморозвитку, 
самореалізації особистості, пошуку 
обдарованих дітей

Проект «Шкільний автобус»

2.5.

Забезпечуват 
и підвезення 
учнів, дітей, 
педагогічних 
працівників

Забезпечувати підвезення учнів, 
дітей та педагогічних працівників, 
які проживають у сільській 
місцевості, у заклади загальної 
середньої освіти і додому

+ + + +
Відділ освіти, 

Керівники 
закладів

Місцевий бюджет
Забезпечення умов для організації 
навчання
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та 
обслуговува 
ння 
шкільних 
автобусів

Забезпечувати підвезення учнів, 
дітей та педагогічних працівників 
на навчальні екскурсії у час, який 
не пов’язаний з підвозом учнів до 
місця навчання і додому

+ + + +
Відділ освіти, 

Керівники 
закладів

Місцевий бюджет, 
джерела 

незаборонені 
законом

Підвищення якості організації 
екскурсій

Забезпечити утримання та 
проведення технічних обстежень, 
страхування шкільних автобусів

+ + + + Відділ освіти Місцевий бюджет

Збереження автобусного 
транспорту, проведення технічних 
обстежень, страхування шкільних 
автобусів

Проведення ремонту, закупівля 
запчастин та паливно-мастильних 
матеріалів для шкільних автобусів

+ + + + Відділ освіти Місцевий бюджет
Проведення ремонту, закупівля 
запчастин та паливно-мастильних 
матеріалів для шкільних автобусів.

Проект «Компенсація житла»

2.6

Забезпечення 
грошової 
компенсації 
за житло

Забезпечення молодих 
спеціалістів, які прибули з інших 
регіонів житлом або надання 
грошової компенсації за винайм 
житла

+ + + + Відділ освіти Місцевий бюджет

Забезпечення молодих спеціалістів, 
які прибули з інших регіонів 
житлом або надання грошової 
компенсації за винайм житла

Всього за 
напрямом 
(орієнтовні обсяги 
фінансування 
(вартість), тис. 
гривень)

30631,00

ям 3. Безпечне та якісне
Назва 

напряму
Перелік заходів 

Програми
Строк виконання

заходу
Виконавці Джерела 

фінансування Очікуваний результат
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№ 
з/п

ДІЯЛЬНОСТІ 
(пріоритетні 
завдання) 20

22

20
23

20
24

20
25

3.1. Організація 
харчування в 
закладах освіти

Забезпечення безкоштовним 
харчуванням дітей пільгових 
категорій відповідно до 
рішення Калинівської селищної 
ради

+ + + Відділ освіти
Місцевий бюджет, 
батьківська плата, 

кошти з інших 
джерел, не 

заборонених 
чинним 

законодавством

Забезпечення безкоштовним 
харчуванням дітей пільгових 
категорій

Забезпечення харчуванням: 
дітей закладів дошкільної 
освіти, дошкільних 
структурних підрозділів

+ + + + Відділ освіти
Забезпечення харчуванням дітей 
ЗДО та дошкільних структурних 
підрозділів

Забезпечення харчуванням 
дітей закладів загальної 
середньої освіти

+ + + + Відділ освіти
Забезпечення харчуванням дітей 
ЗЗСО

Запровадження нового меню, 
технологічних карт у закладах 
дошкільної та загальної
середньої освіти згідно НАССР 
та систематичний контроль за 
організацією харчування

+ + + +
Відділ освіти, 

Керівники 
закладів

Місцевий бюджет

Забезпечення якості харчування у 
закладах освіти та налагоджена 
система інформування про якість 
харчування в закладах освіти

Оснащення їдалень
(харчоблоків) закладів
загальної середньої освіти 
необхідним інвентарем
(зокрема, кухонним та столовим 
посудом)

+ + + + Відділ освіти Місцевий бюджет

Забезпечено оснащення їдалень 
(харчоблоків) закладів загальної 
середньої освіти необхідним
інвентарем (зокрема, кухонним та 
столовим посудом)

3.2.
Дотримання 
санітарно- 
гігієнічних умов

Проведення лабораторних 
досліджень води, піску, 
дератизації у закладах освіти

+ + + +
Відділ 
освіти Місцевий бюджет

Провести лабораторні дослідження, 
дератизації у закладах освіти
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Придбання дезінфікуючих, 
миючих, господарських засобів 
для закладів освіти

Відділ 
освіти

Місцевий бюджет
Дотримання санітарно-гігієнічних 
умов

Всього за напрямом 
(орієнтовні обсяги 
фінансування 
(вартість), тис. 
гривень)

38288,00

Напрям 4. Освіта дітей з особливими освітніми потребами та оздоровлення дітей шкільного віку

№ 
з/п

Назва 
напряму 

діяльності 
(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів 
Програми

Строк виконання
заходу

Виконавці Джерела 
фінансування Очікуваний результат

20
22

20
23

20
24

20
25

4.1.
Створення 
оптимальних 
умов для 
навчання дітей з 
особливими 
освітніми 
потребами, 
запровадження 
інклюзивної 
освіти

Розширення спроможності 
закладів дошкільної освіти 
щодо доступності їх послуг 
для дітей з особливими 
освітніми потребами та 
дітей з інвалідністю: 
впровадження інклюзивної 
освіти у ЗДО шляхом 
створення інклюзивних груп 
у функціонуючих ЗДО

+ + + Відділ освіти Місцевий бюджет
Забезпечено доступність послуг у ЗДО 
дітьми з особливими освітніми 
потребами та дітей інвалідністю

Створення нового 
мотивуючого та здоров’я- 
зберігаючого освітнього 
простору для отримання 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДІТЬМИ 3 

особливими освітніми 
потребами

+ + + + Відділ освіти Місцевий бюджет

Створення сучасного здоров’я- 
зберігаючого освітнього простору та 
умов для дітей з особливими освітніми 
потребами

Оснащення сучасним 
обладнанням та мобільними + + + + Відділ освіти Державний, 

Місцевий бюджет
Оснащення ресурсних кімнат у закладах 
освіти
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меблями ресурсних кімнат 
закладах освіти з 
інклюзивною освітою
Надання системної, фахової 
допомоги, забезпечення 
соціально-медико- 
психологічним супроводом 
дітей з особливими 
освітніми потребами, які 
навчаються в інклюзивних 
класах, групах закладів 
освіти

+ + + +
Відділ освіти, 

Керівники 
закладів

Місцевий бюджет

Забезпечення супроводу дітей з 
особливими освітніми потребами, які 
навчаються в інклюзивних класах від 
потреби

Навчання педагогічних 
працівників, які працюють з 
дітьми з особливими 
освітніми потребами в 
умовах інклюзивної освіти в 
закладах освіти, 
участь в обласних, 
державних науково- 
практичних конференціях, 
семінарах-практикумах з 
питань корекційної освіти

+ + + +
Відділ освіти 

Керівники 
закладів

Місцевий бюджет
Збільшення кількості фахівців для 
роботи з дітьми з особливими освітніми 
потребами

Проект «Здорова дитина-здорова нація»

4.2.

Оздоровлення та 
відпочинок 
вихованців, учнів 
закладів освіти на 
період літніх
канікул

Охоплення 
оздоровленням дітей 
громади

+ + + + Відділ освіти Місцевий бюджет
Охоплення оздоровленням та 
відпочинком вихованців, дітей закладів

Сприяти в організації та 
проведенні літніх дитячих 
таборів

+ + + + Відділ освіти Місцевий бюджет
Створення умов для саморозвитку, 
самореалізації особистості та 
відпочинку дітей

Всього за напрямом 
(орієнтовні обсяги 
фінансування 
(вартість), тис. 
гривень)

7657,00
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Напрям 5. Позашкільна освіта

№ 
з/п

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів 
Програми

Строк виконання заходу Виконавці Джерела 
фінансування Очікуваний результат

20
22

20
23

20
24

20
25

Проект «Позашкільна освіта - простір креативу та творчості»

5.1.

Створення умов 
для розвитку 
здібностей та 
обдарувань дітей 
та молоді

Збереження та 
розширення мережі 
закладів 
позашкільної 
освіти

+ + + + Відділ освіти, 
керівник ЦДЮР Місцевий бюджет

Збільшення кількості дітей, охоплених
позашкільною освітою, активізація роботи 
щодо збільшення кількості гуртків

Забезпечення 
впровадження 
інклюзивної 
позашкільної 
освіти

+ + + + Відділ освіти, 
керівник ЦДЮР Місцевий бюджет Забезпечення доступу дітей з особливими 

освітніми потребами до позашкільної освіти

Забезпечення 
діяльності гуртків 
для дітей 3 
інвалідністю 
(придбання 
інвентарю, 
обладнання, 
роздаткових, 
витратних матеріалів, 
призів тощо) та 
прийняття участі у 
заходах, екскурсіях

+ + + + Відділ освіти Місцевий бюджет Участь дітей з інвалідністю у роботі закладу, 
заходах, екскурсіях

Сприяти розвитку 
та оновленню 
закладу 
позашкільної 
освіти сучасною

+ + + + Відділ освіти Місцевий бюджет Підвищення якості позашкільної освіти
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комп’ютерною 
технікою, 
обладнанням, 
сучасним 
програмним 
забезпеченням, 
науково - 
методичною 
літературою, для 
формування 
інноваційного 
освітнього 
простору та 
зміцнення 
навчальної та 
матеріально- 
технічної бази 
закладу 
позашкільної 
освіти 
(навчальними та 
наочними 
посібниками, 
відеотекою)
Забезпечити 
туристським 
спорядженням, 
інвентарем, 
меблями, 
тренажерами

+ + + + Відділ освіти Місцевий бюджет Підвищення якості позашкільної освіти

Розвиток мережі 
відділень ЦДЮР, 
груп, гуртків, 
клубів, інших 
творчих об’єднань 
за напрямами та 
профілями 
позашкільної освіти, 
у тому числі у

+ + + +
Відділ освіти, 

заклади освіти, 
КЗ ПО «ЦДЮР»

Місцевий бюджет
Збільшення кількості учасників
фізкультурно-оздоровчих, розвиваючих та 
творчих заходів
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закладах загальної 
середньої освіти

Забезпечити участь 
закладу у обласних 
та Всеукраїнських 
конкурсах за 
напрямками 
позашкільної освіти

+ + + +
Відділ освіти, 

заклади освіти, 
КЗ ПО «ЦДЮР»

Місцевий бюджет
Розвиток дітей та залучення до участі в 
обласних та Всеукраїнських конкурсах за 
напрямками позашкільної освіти

Проведення 
щорічних заходів, 
присвячених Дню 
захисника України, 
Всеукраїнських 
фізкультурно- 
патріотичних 
фестивалів, 
конкурсів, масових 
заходів за 
напрямами 
позашкільної 
освіти, 
Всеукраїнських, 
міжнародних 
конкурсах

+ + 4- +
Відділ освіти, 

заклади освіти, 
КЗ ПО «ЦДЮР»

Місцевий бюджет

Утвердження у дітей та молоді патріотичних 
цінностей, переконань та поваги до рідної 
землі, держави, родини, народу

Забезпечення 
поточного ремонту 
навчальних класів 
ЦДЮР

+ + + + Відділ освіти Місцевий бюджет

Створення та оновлення матеріально- 
технічної бази, забезпечення якісних умов для 
отримання позашкільної освіти

Поглиблення 
співпраці в галузі 
позашкільної 
освіти 3 
міжнародними 
організаціями, 
фондами та 
забезпечення 
участі вихованців у 
міжнародних 
конкурсах,

+ + + +
Відділ освіти, 

заклади освіти, 
КЗ ПО «ЦДЮР

Державний, 
Місцевий бюджет

Підняття престижу позашкільної освіти, 
підвищення іміджу закладу та розвиток 
особистості учасників освітнього процесу
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змаганнях, 
фестивалях

Проект «Обдарована дитина»

5.2

Виявлення та 
підтримка 
обдарованої 
молоді, 
створення умов 
для її розвитку

Проведення 
Всеукраїнських 
олімпіад з 
навчальних 
предметів, мовно- 
літературного 
конкурсу 
ім. Т.Шевченка, 
Міжнародного 
конкурсу 3 
української мови 
ім. П.Яцика

+ + + +
Відділ освіти, 

заклади освіти, 
КЗ ПО «ЦДЮР»

Місцевий бюджет

Збільшення чисельності учнів, залучених до 
участі в олімпіадах, виявлення та підтримка 
обдарованих дітей

Проведення 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково- 
дослідницьких 
робіт учнів - 
членів МАН

+ + + +
Відділ освіти, 

заклади освіти, 
КЗ ПО «ЦДЮР»

Місцевий бюджет

Виявлення, підтримка та розвиток учнівської 
молоді

Заохочення та 
стимулювання 
педагогічних 
працівників та 
обдарованих 
учнів

Забезпечення 
виплати 
винагороди 
педагогічним 
працівникам, які 
підготували 
переможців та 
призерів 
Всеукраїнських 
олімпіад і 
конкурсів, 
учням - 
переможцям та 
призерам 
Всеукраїнських 
олімпіад і

+ + + + Відділ освіти Місцевий бюджет Заохочення педпрацівників, які працюють з 
обдарованими дітьми, підтримка обдарованих 
дітей та молоді



} э23
конкурсів та 
учням, які набрали 
більше 190 балів за 
результатами ЗНО, 
відповідно до 
Положення
Забезпечення 
виплати стипендій 
селищної ради 
обдарованим 
учням відповідно 
до Положення

+ + + + Відділ освіти

Місцевий бюджет, 
інші джерела не 
заборонені чинним 
законодавством

Проект «Розвиток дитячого лідерського руху»

5.3

Створення 
сприятливих 
умов для 
розвитку органів 
учнівського 
самоврядування

Розвиток мережі 
дитячих 
громадських 
об'єднань, органів 
учнівського 
самоврядування; 
підтримка дитячих 
соціальних 
ініціатив

+ 4- + +
Відділ освіти, 

заклади освіти, 
КЗ ПО «ЦДЮР»

Місцевий бюджет

Формування в учнів стійкої громадянської 
позиції, ділових якостей, сприяння реалізації 
творчих здібностей

Забезпечення 
участі в обласних 
та всеукраїнських 
науково- 
практичних 
конференціях, 
семінарах дітей та 
учнівського 
самоврядування, 
організація школи 
лідерів учнівського 
самоврядування

+ + + +
Відділ освіти, 

заклади освіти, 
КЗ ПО «ЦДЮР»

Місцевий бюджет
Підвищення якості наОвчання учнівської 
молоді, мотивація їх до участі у суспільному 
житті області
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Всього за напрямом 
(орієнтовні обсяги 
фінансування 
(вартість), тис. 
гривень)

7657,00

Напрям 6. Оновлення системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників

№ 
з/п

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів 
Програми

Строк виконання заходу Виконавці Джерела 
фінансування Очікуваний результат

20
22

20
23

20
24

20
25

6.1.
Проведення 

організаційно- 
педагогічної 
роботи

Забезпечення 
виплат винагород 
вчителям- 
переможцям 
конкурсу «Учитель 
року», «Вихователь 
року» відповідно до 
Положення

+ + + + Відділ освіти Місцевий бюджет Виплата винагород вчителям (щорічна 
винагорода)

Визначення потреби 
в педагогічних 
працівниках для 
закладів дошкільної 
освіти, закладів 
загальної середньої 
освіти та 
позашкільної освіти

+ + + + Відділ освіти Місцевий бюджет Визначити потребу в педагогічних
працівниках для закладів освіти

Проведення 
тематичних курсів, 
семінарів, 
конференцій, 
тренінгів з питань в 
галузі освіти

+ + + + Відділ освіти, 
заклади освіти Місцевий бюджет

Удосконалення системи підвищення
кваліфікації педагогічних працівників за 
очною, дистанційною, мережевою, формами 
навчання
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Підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників з метою 
підготовки їх 
до роботи в умовах 
профільної 
середньої освіти

+ + + + Відділ освіти, 
заклади освіти Місцевий бюджет Підготовки педагогічних працівників до 

роботи в умовах профільної середньої освіти

Створення умов
для здійснення
підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників у КНЗ 
Київської обласної 
ради «Київський 
обласний інститут 
післядипломної 
освіти 
педагогічних 
кадрів»

+ + + + Відділ освіти, 
заклади освіти Місцевий бюджет

Збільшення кількості педагогічних
працівників охоплених підвищенням
кваліфікації

Забезпечувати 
підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників 
закладів 
позашкільної 
освіти, 
проведення за 
напрямком 
позашкільної 
освіти районних 
науково- 
практичних 
конференцій; 
семінарів - 
практикумів та 
майстер -класів;

+ + + +
Відділ освіти, 

заклади освіти, 
КЗ ПО «ЦЦЮР»

Місцевий бюджет
Збільшення кількості педагогічних
працівників охоплених підвищенням
кваліфікації
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Всеукраїнського 
конкурсу 
майстерності 
педагогічних 
працівників 
позашкільних 
закладів «Джерело 
творчості»

Забезпечити 
відповідну 
кількість ставок
для реалізації
програми щодо
дошкільної, 
позашкільної та
загальної середньої 
освіти

+ + + + Відділ освіти Місцевий бюджет Удосконалення системи навчання та
виховання

Передбачити 
оплати добових
керівникам, 
педагогам, 
тренерам- 
викладачам та
іншим 
педагогічним 
працівникам, 
учасникам 
обласних 
конкурсів, змагань, 
проектів і програм 
тощо відповідно до 
Положення

+ + + +
Відділ освіти, 

заклади освіти, 
КЗ ПО «ЦДЮР»

Державний, 
Місцевий бюджет

Збільшення кількості закладів освіти, 
залучених до реалізації різних конкурсів, 
змагань, проектів і програм

6.2.
Налагодження 
міжнародної 
співпраці

Упровадження 
міжнародних 
освітніх проектів в 
систему освіти
громади, участь в 
обласних та

+ + + +
Відділ освіти, 

заклади освіти, 
КЗ ПО «ЦДЮР»

Державний, 
Місцевий бюджет

Збільшення кількості закладів освіти, 
залучених до реалізації міжнародних проектів і 
програм
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Всеукраїнських,
Міжнародних 
конкурсах

Всього за напрямом 
(орієнтовні обсяги 
фінансування 
(вартість), тис. гривень)

3574,00

Напрям 7. Безпека

№ 
з/п

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік 
заходів 

Програми

Строк виконання
заходу

Виконавці
Джерела 

фінансування
Очікуваний результат

20
22

20
23

20
24

20
25

7.1.
Дотримання 
протипожежної 
безпеки у закладах 
освіти

Придбання та 
технічне 
обслуговування 
первинних засобів 
пожежогасіння, 
протипожежного 
інвентарю

+ + + + Відділ освіти Місцевий бюджет Підвищення безпеки життєдіяльності 
учасників освітнього процесу

7.2. Навчання керівного 
складу

Проведення 
навчання керівного 
складу з питань 
охорони праці, 
протипожежної 
безпеки, цивільного 
захисту

+ + + + Відділ освіти Місцевий бюджет Підвищення якості управлінської
майстерності керівників закладів
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7.3.

Організація безпеки 
в закладах освіти

Встановлення 
тривожних кнопок у 
закладах освіти

+ + + + Відділ освіти Місцевий бюджет Підвищення безпеки життєдіяльності 
учасників освітнього процесу

Підтримання в 
належному стані 
підвальних 
приміщень, горищ, 
вжиття заходів щодо 
обмеження доступу 
сторонніх осіб

+ + + + Відділ освіти 
Керівники закладів Місцевий бюджет Підвищення безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу

Привести шляхи 
евакуації, системи 
оповіщення людей 
про пожежу у 
відповідність до 
вимог

+ + + + Відділ освіти 
Керівники закладів Місцевий бюджет Підвищення безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу

Привести у робочий 
стан вентиляційні 
канали, здійснювати 
їх обслуговування

+ + + + Відділ освіти 
Керівники закладів Місцевий бюджет Підвищення безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу

Всього за 
напрямом 
(орієнтовні обсяги 
фінансування 
(вартість), тис. 
гривень)

20420,00



Напрям 8. Матеріально-технічне забезпечення

№ 
з/п

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів
Програми

Строк виконання 
заходу Виконавці Джерела фінансування Очікуваний результат

20
22

20
23

20
24

20
25

8.1. Енергозбереження у 
закладах освіти

Заміна приладів 
освітлення на 
енергозберігаючі

+ + + + Відділ освіти Місцевий бюджет Заміна приладів освітлення на
енергозберігаючі

Поточний ремонт 
приміщень закладів 
освіти

+ + + + Відділ освіти Місцевий бюджет Проведення поточних ремонтів
приміщень закладів освіти

8.2.
Модернізація 
матеріально- 
технічного 
забезпечення

Придбання 
комп’ютерної 
техніки, оргтехніки 
та програмного 
забезпечення для 
закладів дошкільної, 
позашкільної та 
загальної середньої 
освіти

+ + + + Відділ освіти Місцевий бюджет

Придбання комп’ютерної техніки,
оргтехніки та програмного забезпечення 
для закладів дошкільної, позашкільної 
загальної середньої освіти

Оновлення шкільних 
меблів, придбання 
спортивного 
інвентарю, меблів 
для їдалень та 
лабораторного 
обладнання для 
закладів освіти

+ + + + Відділ освіти Державний, 
Місцевий бюджет

Оновлення шкільних меблів, придбання 
спортивного інвентарю, меблів,
обладнання для їдалень

Забезпечення 
господарчими, 
канцелярськими 
товарами закладів 
освіти

+ + + + Відділ освіти Місцевий бюджет Забезпечення діяльності закладів освіти



Здійснення ремонту 
та обслуговування 
комп’ютерної 
техніки закладів 
освіти

+ + + + Відділ освіти Місцевий бюджет Здійснення ремонту та обслуговування 
комп’ютерної техніки

Забезпечення заходів 
безпеки для 
учасників освітнього 
процесу в закладах 
освіти (установка 
веб-камер, охорони)

+ + + + Відділ освіти Місцевий бюджет
Посилення безпеки перебування в 
закладах освіти, запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій

8.3.
Обслуговування та 
модернізація вузлів 
обліку ВОГ

Проведення 
модернізації вузлів 
обліку у котельнях на 
природному газі

+ + + + Відділ освіти Місцевий бюджет Проведення модернізації вузлів обліку у 
котельнях на природному газі

Розробка технічної 
документації по 
газоспоживним 
об’єктам

+ + + + Відділ освіти Місцевий бюджет Розробка технічної документації по 
газоспоживним об’єктам

Проведення щорічних 
замірів опору ізоляції в 
закладах освіти 
району, забезпечення 
їх вогнегасниками, 
пожежними щитами

+ + + + Відділ освіти Місцевий бюджет Проведено заміри опору ізоляції, 
придбано вогнегасники, пожежні щити

Всього за напрямом 
(орієнтовні обсяги 
фінансування (вартість), 
тис. гривень)

25525,00

Виконуюча обов’язки 
начальника відділу освіти 
Калинівської селищної ради Ірина ГОРБАЧОВА



УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області 
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від 09 грудня 2021 року смт Калинівка №203-16

Про схвалення внесення змін до Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку Калинівської селищної ради на 2021-2025 роки, 
затвердженої рішенням Калинівської селищної ради від 24.12.2020 № 23-02-VIII

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 
України», «Про державні цільові програми», «Про інвестиційну діяльність», «Про 
дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», 
постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення 
прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання 
проекту державного бюджету», рішенням Київської обласної ради від 19.12.2019 
№789-32-VII «Про затвердження Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 
роки», виконавчий комітет Калинівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити внесення змін до Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку Калинівської селищної ради на 2021-2025 роки, затвердженої 
рішенням Калинівської селищної ради від 24.12.2020 № 23-02-VIII (далі - Програма), 
а саме: викласти додаток до Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Калинівської селищної ради на 2021-2025 роки «Перелік інвестиційних 
проектів на 2021-2022 роки» у новій редакції.

2. Начальнику управління економічного розвитку, житлово-комунального 
господарства, капітального будівництва та інфраструктури Калинівської селищної 
ради Оксані Рекетчук у встановленому порядку організувати подання внесення змін до 
Програми на розгляд та затвердження Калинівській селищній раді.

3. Після затвердження Калинівською селищною радою у встановленому порядку 

іщецня покласти на першого заступника 
івейка.

змін до Програми:
Управлінню фінансів Калинівської селищної ради передбачити в бюджеті 

 

Калинівської селищної територіальної громади бюджетні призначення на 
фінансування Програми, виходячи з рбальйих можливостей та пріоритетів.

4. Контроль за виконанням цього; 
Калинівського селищного голови Євгенія

\\* * \ і «а/'

V?-? »Чл4*—

Юлія ОЛЕКСЕНКОСелищний голова



Додаток
до Програми соціально - економічного
та культурного розвитку
Калинівської селищної ради на 2021-2025 роки

Перелік інвестиційних проектів на 2021 рік
до Програми соціально-економічного та культурного розвитку

Калинівської селищної ради на 2021-2025 роки

№: Найменування інвестиційного проекту

Фінансовий 
ресурс 
грн.

1

Виготовлення проектно-кошторисної документації (коригування) та 
проведення інженерно-геодезичних вишукувань на капітальний 
ремонт/реконструкцію/будівництво об'єктів та інших робіт, розташованих на 
території Калинівської селищної ради Фастівського району Київської 
області 9600000

2

Придбання комп'ютерної техніки, меблів та матеріальне забезпеченнядля 
структурних підрозділів Калинівської селищної ради Фастівського району 
Київської області 5000000

3 Придбання автомобілів та вантажної техніки для належної роботи в громаді 3000000

4
Придбання предметів довгострокового користування для закладів освіти 
Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області 6000000

5

Капітальний ремонт приміщення харчоблоку ОЗО "Калинівський 
академічний ліцей-освітній центр" за адресою: вул.Центральна 59, смт 
Калинівка Фастівського району Київської області 1300000

6
Капітальний ремонт Кожухівської ЗОНІ Фастівського району Київської 
області 3296456

7

Будівництво багатофункціонального майданчика ОЗО "Калинівський 
академічний ліцей-освітній центр" за адресою: вул.Центральна 59 смт 
Калинівка Фастівського району Київської області 2397120

8

Реконструкція частини приміщень Калинівської ЗОНІ І-ІІІ ступенів №2 під 
заклад дошкільної освіти по вул.Пушкіна, 23 смт Калинівка Фастівського 
району Київської області 20000000,00

9 Реконструкція Плесецької ЗОНІ Фастівського району Київської області 23000000,00

10
Капітальний ремонт Плесецької ЗОНІ по вул.Центральна, 34 с.Плесецьке 
Фастівського району Київської області 1683881,00

11

Реконструкції ЗОНІ в селищі Калинівка Фастівського району Київської 
області (ОЗО "Калинівський академічний ліцей-освітній центр")

45 000 000,0



12
Будівництво допоміжної будівлі скейт-парку по вул.Центральна 59-В у смт 
Калинівка Фастівського району Київської області 6500000,00

13

Капітальний ремонт зовнішніх мереж господарська-побутової каналізації та 
локальних очисних споруд в Данилівській ЗОНІ по вул.Благовіщенська, 88 
Фастівського району Київської області

1 900 000,0

14

Капітальний ремонт спортивного майданчика військового містечка №21 
с.Данилівка Фастівського району Київської області 1492436,00

15

Капітальний ремонт/реконструкція приміщень закладів освіти Калинівської 
селищної ради Фастівського району Київської області

35 000 000,0

16

Закупівля та встановлення дитячих майданчиків для дитячих садків 
Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області

4200000,00

17

Придбання тренажерів, варкаут майданчиків, спортивних та дитячих ігрових 
майданчиків та встановлення на території Калинівської селищної ради 
Фастівського району Київської області

10500000

18

Будівництво/капітальний ремонт/реконструкція спортивних майданчиків на 
території Калинівської селищної рад Фастівського району Київської області 7500000

19

Придбання засобів навчання та навчального обладнання для закладів освіти 
Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області 4600000

20

Забезпечення меблями та виробів домашнього текстилю для закладів освіти 
Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області

3200000

21
Благоустрій території закладів освіти Калинівської селищної ради 
Фастівського району Київської області 4500000

22 Придбання шкільних автобусів та проведення їх ремонту 6500000
23 Закупівля станцій очищення води в закладах освіти району 3500000

24

Капітальний ремонт/реконструкція системи водовідведення та 
водопостачання в закладах освіти Калинівської селищної ради Фастівського 
району Київської області 6500000

25 Капітальний ремонт туалетних приміщень закладів освіти 3500000

26

Проведення ремонтних робіт та придбання обладнання для їдалень 
(харчоблоків) а також для забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов 
у приміщеннях закладів освіти 8000000

27

Капітальні видатки пов'язані із забезпеченням освітнього процесу закладів 
освіти, шляхом виконання ремонтно-будівельних робіт

6000000

28

Капітальний ремонт/реконструкція приміщень закладів культури 
Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області 6500000

29
Придбання предметів довгострокового користування для закладів культури 
Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області 7000000



зо Придбання збірно-розбірної сцени 500000
31 Придбання амфітеатру 500000
32 Придбання бази відпочинку 250000000
33 реконструкція бази відрочинку 20000000

34

Придбання елементів та предметів благоустрою, садового інвентаря, 
спеціальної техніки та предметів довгострокового користуваня для 
проведення робіт з благоустрою території Калинівської селищної ради 
Фастівського району Київської області 4500000

35
Придбання вантажного автотранспорту та необхідної автомобільної техніки 
для роботи дільниці благоустрою 7500000

36
Капітальний ремонт та благоустрій територій кладовищ населених пунктів 
Калинівської територіальної громади 15000000

37

Придбання огорожі для багатофункціонального майданчика по вул.Пушкіна 
смт Калинівка Фастівського району Київської області 400000

38
Заходи із захисту від підтоплення в центральній частині в смт Калинівка 
Фастівського району у Київській області 15000000

39
Капітальний ремонт/реконструкція площі біля залізничного вокзалу ст. 
"Васильків І" в смт Калинівка Фастівського району Київської області 5000000

40

Капітальний ремонт/реконструкція об'єктів благоустрою Калинівської 
селищної ради Фастівського району Київської області 12000000

41
Капітальний ремонт та благоустрій центральної частини смт Калинівка 
Фастівського району Київської області 7605557,00

42
Будівництво паркової зони біля озера у військовому містечку №21 
с.Данилівка Фастівського району Київської області 5700000

43
Капітальний ремонт парку "Слави" за адресою: вул. Паркова 1, смт 
Калинівка Васильківського району Київської області 5700000

44

Реконструкція/капітальний ремонт/будівництво трубопроводів 
водопостачання/водовідведення на територі Калинівської територіальної 
громади Фастівського району Київської області 12000000

45
Капітальний ремонт дощової каналізації по вул. Залізнична в смт Калинівка 
Фастівського району у Київській області 3500000

46

Реконструкцію господарсько-побутової каналізації з площі біля залізничного 
вокзалу по вул. Залізнична в смт Калинівка Фастівського району у Київській 
області 2500000

47 Будівництво паркової зони с.Хлепча Фастівського району Київської області 15000000

48

Капітальний ремонт/реконструкція/будівництво паркових зон, парків, зон 
відпочинку та скверів, влаштування благоустрою в населених пунктах 
Калинівської територіальної громади Фастівського району Київської області 35000000

49

Капітальний ремонт/реконструкція/будівництво спортивних стадіонів в 
населених пунктах Калинівської територіальної громади Фастівського 
району Київської області 25000000



50

Капітальний ремонт/реконструкція дахів житлових будинків в населених 
пунктах Калинівської територіальної громади Фастівського району Київської 
області 15000000

51

Капітальний ремонт/реконструкція/будівництво приміщень закладів охорони 
здоров'я Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області 15000000

52

Придбання предметів довгострокового користування, медичного обладнання 
та інвентаря для закладів охорони здоров'я Калинівської селищної ради 
Фастівського району Київської області 7000000

53

Капітальний ремонт приміщення Калинівської селищної ради по вул. 
Центральна 57, смт Калинівка Фастівського району Київської області 3500000

54

Реконструкція приміщення Калинівської селищної ради по вул. Центральна 
57-п, смт Калинівка Фастівського району Київської області 11000000

55

Капітальний ремонт приміщення Калинівської селищної ради по вул. 
Лисенка 2, смт Калинівка Фастівського району Київської області 1500000

56

Капітальний ремонт/реконструкція адміністративних будівель Калинівської 
територіальної громади Фастівського району Київської області 25000000

57

Капітальний ремонт/ реконструкція ЦНАПу Калинівської селищної ради смт. 
Калинівка Фастівського району Київської області 3500000

58
Капітальний ремонт адмінбудівлі по вул.Центральна, 84 смт. Калинівка 
Фастівського району Київської області 1500000

59
Капітальний ремонт паркування біля центрального паркув смт Калинівка 
Фастівського району Київської області 1800000

60
Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільних стоянок в смт 
Калинівка Фастівського району Київської області 2500000

61

Капітальний ремонт/реконструкція/будівництво вуличного освітлення в 
населених пунктах Калинівської територіальної громади Фастівського 
району Київської області 15000000

62

Капітальний ремонт/реконструкція/будівництво тротуарів в населених 
пунктах Калинівської територіальної громади Фастівського району Київської 
області 15000000

63

Капітальний ремонт/реконструкція/будівництво дорожнього покриття, в 
тому числі білощебеневе покриття, в населених пунктах Калинівської 
територіальної громади Фастівського району Київської області 30000000

64

Капітальний ремонт бруківки центрального парку вул Центральна смт 
Калинівка Фастівського району Київської області 1500000

65

Капітальний ремонт прилеглої території навколо будівлі Калинівської 
селищної ради по вул. Центральна, 57 смт Калинівка Фастівського району 
Київської області 2500000



Начальник управління економічного розвитку, 
житлово-комунального господарства, капітального 
будівництва та інфраструктури Калинівської селищної ради

66

Будівництво/реконструкція/капітальний ремонт громадських вбиралень в 
населених пунктаї Калинівської територіальної громади Фастівського району 
Київської області 4500000

67

Закупівля та встановлення громадських вбиралень в населених пунктах 
Калинівської територіальної громади Фастівського району Київської області 4500000

68

Поліпшення екологічного стану річок та ставків з метою ліквідації 
підтоплення населених пунктів на території Калинівської громади 
Фастівського району Київської області 7500000

69

Реконструкція системи газопостачання об'єктів комунальної власності 
Калинівської селищної територіальної громади Фастівського району 
Київської області з виготовленням проектної документації 250000

70

Будівництво/реконструкція/капітальний ремонт бюветів на території 
населених пунктів Калинівської селищної територіальної громади 
Фастівського району Київської області 4500000

71

Будівництво мереж централізованого водопостачання/водовідведення на 
території населених пунктів Калинівської селищної територіальної громади 
Фастівського району Київської області 7500000

72

Впровадження енергозберігаючих технологій та підвищення 
енергоефективності на об'єктах комунальної власності Калинівської 
селищної територіальної громади Фастівського району Київської області 13000000

73 Членські внески до Всеукраїнської асоціації громад 10080
74 Розроблення детального плану території Калинівської громади 500000

75
Виготовлення містобудівної документації, в т.ч. внесення змін до 
генерального плану певного населеного пунку громади 1500000

76

Проведення експертно-грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають 
продажу відповідно до ст. 128 Земельного Кодексу України, за рахунок 
авансу, внесеного покупцем земельної ділянки 300000

77

Будівництво шляхопроводу/тунельного шляхопроводу з підходами в межах 
ст. Васильків І на території Калинівської селищної територіальної громади 
Фастівського району Київської області з виготовленням проектно- 
кошторисної документації, предпроектних пропозицій та техніко- 
економічного обгрунтування 800000000

78 Добудова спортивної зали до Малосолтанівської ЗОНІ 3000000

Оксана Рекетчук



Додаток
до Програми соціально - економічного
та культурного розвитку
Калинівської селищної ради на 2021-2025 роки

Перелік інвестиційних проектів на 2022 рік
до Програми соціально-економічного та культурного розвитку

Калинівської селищної ради на 2021-2025 роки

№ з/п Найменування інвестиційного проекту

Фінансовий 
ресурс 
грн.

1

Виготовлення проектно-кошторисної документації (коригування) та 
проведення інженерно-геодезичних вишукувань на капітальний 
ремонт/реконструкцію/будівництво об'єктів та інших робіт, 
розташованих на території Калинівської селищної ради Фастівського 
району Київської області 9600000

2

Придбання комп'ютерної техніки, меблів та матеріальне 
забезпеченнядля структурних підрозділів Калинівської селищної ради 
Фастівського району Київської області 5000000

3
Придбання автомобілів та вантажної техніки для належної роботи в 
громаді 4000000

4

Придбання предметів довгострокового користування для закладів 
освіти Калинівської селищної ради Фастівського району Київської 
області 6000000

5
Капітальний ремонт Кожухівської ЗОНІ Фастівського району Київської 
області 3296456

6

Реконструкція частини приміщень Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 
під заклад дошкільної освіти по вул.Пушкіна, 23 смт Калинівка 
Фастівського району Київської області 23000000,00

7 Реконструкція Плесецької ЗОШ Фастівського району Київської області 28000000,00

8
Капітальний ремонт Плесецької ЗОШ по вул.Центральна, 34 
с.Плесецьке Фастівського району Київської області 1683881,00

9

Реконструкції ЗОШ в селищі Калинівка Фастівського району Київської 
області (ОЗО "Калинівський академічний ліцей-освітній центр")

45 000 000,0

10
Будівництво допоміжної будівлі скейт-парку по вул.Центральна 59-В у 
смт Калинівка Фастівського району Київської області 6500000,00

11

Капітальний ремонт зовнішніх мереж господарська-побутової 
каналізації та локальних очисних споруд в Данилівській ЗОШ по 
вул.Благовіщенська, 88 Фастівського району Київської області

1 900 000,0

12

Капітальний ремонт спортивного майданчика військового містечка 
№21 с.Данилівка Фастівського району Київської області 2500000,00



13

Капітальний ремонт/реконструкція приміщень закладів освіти 
Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області

35 000 000,0

14

Закупівля та встановлення дитячих майданчиків для дитячих садків 
Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області

4200000,00

15

Придбання тренажерів, варкаут майданчиків, спортивних та дитячих 
ігрових майданчиків та встановлення на території Калинівської 
селищної ради Фастівського району Київської області

15500000

16

Будівництво/капітальний ремонт/реконструкція спортивних 
майданчиків на території Калинівської селищної рад Фастівського 
району Київської області 7500000

17

Придбання засобів навчання та навчального обладнання для закладів 
освіти Калинівської селищної ради Фастівського району Київської 
області 4600000

18

Забезпечення меблями та виробів домашнього текстилю для закладів 
освіти Калинівської селищної ради Фастівського району Київської 
області 3200000

19
Благоустрій території закладів освіти Калинівської селищної ради 
Фастівського району Київської області 4500000

20 Придбання шкільних автобусів та проведення їх ремонту 6500000
21 Закупівля станцій очищення води в закладах освіти району 3500000

22

Капітальний ремонт/реконструкція системи водовідведення та 
водопостачання в закладах освіти Калинівської селищної ради 
Фастівського району Київської області 6500000

23 Капітальний ремонт туалетних приміщень закладів освіти 3500000

24

Проведення ремонтних робіт та придбання обладнання для їдалень 
(харчоблоків) а також для забезпечення належних санітарно-гігієнічних 
умов у приміщеннях закладів освіти 8000000

25

Капітальні видатки пов'язані із забезпеченням освітнього процесу 
закладів освіти, шляхом виконання ремонтно-будівельних робіт

6000000

26

Капітальний ремонт/реконструкція приміщень закладів культури 
Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області 6500000

27

Придбання предметів довгострокового користування для закладів 
культури Калинівської селищної ради Фастівського району Київської 
області 7000000

28 Придбання амфітеатру 500000
29 Придбання бази відпочинку 250000000
ЗО реконструкція бази відрочинку 25000000

31

Придбання елементів та предметів благоустрою, садового інвентаря, 
спеціальної техніки та предметів довгострокового користуваня для 
проведення робіт з благоустрою території Калинівської селищної ради 
Фастівського району Київської області 6500000



32
Придбання вантажного автотранспорту та необхідної автомобільної 
техніки для роботи дільниці благоустрою 7500000

33
Капітальний ремонт та благоустрій територій кладовищ населених 
пунктів Калинівської територіальної громади 15000000

34
Заходи із захисту від підтоплення в центральній частині в смт 
Калинівка Фастівського району у Київській області 15000000

35
Капітальний ремонт/реконструкція площі біля залізничного вокзалу ст. 
"Васильків І" в смт Калинівка Фастівського району Київської області 7000000

36

Капітальний ремонт/реконструкція об'єктів благоустрою Калинівської 
селищної ради Фастівського району Київської області 12000000

37
Капітальний ремонт та благоустрій центральної частини смт Калинівка 
Фастівського району Київської області 7605557,00

38
Будівництво паркової зони біля озера у військовому містечку №21 
с.Данилівка Фастівського району Київської області 7700000

39
Капітальний ремонт парку "Слави" за адресою: вул. Паркова 1, смт 
Калинівка Васильківського району Київської області 7700000

40

Реконструкція/капітальний ремонт/будівництво трубопроводів 
водопостачання/водовідведення на територі Калинівської 
територіальної громади Фастівського району Київської області 12000000

41
Капітальний ремонт дощової каналізації по вул. Залізнична в смт 
Калинівка Фастівського району у Київській області 3500000

42

Реконструкцію господарсько-побутової каналізації з площі біля 
залізничного вокзалу по вул. Залізнична в смт Калинівка Фастівського 
району у Київській області 3500000

43
Будівництво паркової зони с.Хлепча Фастівського району Київської 
області 17000000

44

Капітальний ремонт/реконструкція/будівництво паркових зон, парків, 
зон відпочинку та скверів, влаштування благоустрою в населених 
пунктах Калинівської територіальної громади Фастівського району 
Київської області 35000000

45

Капітальний ремонт/реконструкція/будівництво спортивних стадіонів в 
населених пунктах Калинівської територіальної громади Фастівського 
району Київської області 25000000

46

Капітальний ремонт/реконструкція дахів житлових будинків в 
населених пунктах Калинівської територіальної громади Фастівського 
району Київської області 15000000

47

Капітальний ремонт/реконструкція/будівництво приміщень закладів 
охорони здоров'я Калинівської селищної ради Фастівського району 
Київської області 15000000

48

Придбання предметів довгострокового користування, медичного 
обладнання та інвентаря для закладів охорони здоров'я Калинівської 
селищної ради Фастівського району Київської області 10000000



49

Капітальний ремонт приміщення Калинівської селищної ради по вул. 
Центральна 57, смт Калинівка Фастівського району Київської області 3500000

50

Реконструкція приміщення Калинівської селищної ради по вул.
Центральна 57-п, смт Калинівка Фастівського району Київської області 14000000

51

Капітальний ремонт/реконструкція адміністративних будівель 
Калинівської територіальної громади Фастівського району Київської 
області 25000000

52

Капітальний ремонт/ реконструкція ЦНАПу Калинівської селищної 
ради смт. Калинівка Фастівського району Київської області 3500000

53
Капітальний ремонт паркування біля центрального паркув смт 
Калинівка Фастівського району Київської області 1800000

54
Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільних стоянок в 
смт Калинівка Фастівського району Київської області 2500000

55

Капітальний ремонт/реконструкція/будівництво вуличного освітлення 
в населених пунктах Калинівської територіальної громади 
Фастівського району Київської області 15000000

56

Капітальний ремонт/реконструкція/будівництво тротуарів в населених 
пунктах Калинівської територіальної громади Фастівського району 
Київської області 15000000

57

Капітальний ремонт/реконструкція/будівництво дорожнього покриття, 
в тому числі білощебеневе покриття, в населених пунктах Калинівської 
територіальної громади Фастівського району Київської області 35000000

58

Капітальний ремонт бруківки центрального парку вул Центральна смт 
Калинівка Фастівського району Київської області 1500000

59

Капітальний ремонт прилеглої території навколо будівлі Калинівської 
селищної ради по вул. Центральна, 57 смт Калинівка Фастівського 
району Київської області 2500000

60

Будівництво/реконструкція/капітальний ремонт громадських вбиралень 
в населених пункта!' Калинівської територіальної громади Фастівського 
району Київської області 4500000

61

Закупівля та встановлення громадських вбиралень в населених пунктах 
Калинівської територіальної громади Фастівського району Київської 
області 4500000

62

Поліпшення екологічного стану річок та ставків з метою ліквідації 
підтоплення населених пунктів на території Калинівської громади 
Фастівського району Київської області 7500000

63

Реконструкція системи газопостачання об'єктів комунальної власності 
Калинівської селищної територіальної громади Фастівського району 
Київської області з виготовленням проектної документації 250000



Начальник управління економічного розвитку, 
житлово-комунального господарства, капітального 
будівництва та інфраструктури Калинівської селищної ради

64

Будівництво/реконструкція/капітальний ремонт бюветів на території 
населених пунктів Калинівської селищної територіальної громади 
Фастівського району Київської області 4500000

65

Будівництво мереж централізованого водопостачання/водовідведення 
на території населених пунктів Калинівської селищної територіальної 
громади Фастівського району Київської області

7500000

66

Впровадження енергозберігаючих технологій та підвищення 
енергоефективності на об'єктах комунальної власності Калинівської 
селищної територіальної громади Фастівського району Київської 
області 13000000

67
Поповнення бібліотечних фондів та здійснення оплати передплати 
періодичних видань мережам бібліотечних закладів 500000

68 Розроблення детального плану території Калинівської громади 500000

69
Виготовлення містобудівної документації, в т.ч. внесення змін до 
генерального плану певного населеного пунку громади 1500000

70

Проведення експертно-грошової оцінки земельних ділянок, що 
підлягають продажу відповідно до ст. 128 Земельного Кодексу 
України, за рахунок авансу, внесеного покупцем земельної ділянки 300000

71

Будівництво шляхопроводу/тунельного шляхопроводу з підходами в 
межах ст. Васильків І на території Калинівської селищної 
територіальної громади Фастівського району Київської області з 
виготовленням проектно-кошторисної документації, предпроектних 
пропозицій та техніко-економічного обгрунтування 800000000

72 Добудова спортивної зали до Малосолтанівської ЗОШ 3000000

73

Проведення організаційних заходів та робіт з протипожежної безпеки в 
закладах освіти Калинівської селищної ради Фастівського району 
Київської області 16000000

Оксана Рекетчук



УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від 09 грудня 2021 року смт Калинівка № 204-16

Про схвалення проекту Програми проведення інвентаризації та 
нормативної грошової оцінки земель Калинівської селищної ради 
Фастівського району Київської області на 2022-2023 роки

Відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Закону 
України «Про землеустрій», Закону України «Про оцінку земель», Закону 
України «Про Державний земельний кадастр», постанови Кабінету Міністрів 
України від 05 червня 2019 року № 476 «Про затвердження Порядку 
проведення інвентаризації земель та визнання такими, що втратили чинність, 
деяких постанов Кабінету Міністрів України», виконавчий комітет 
Калинівської селищної ради

ВИРІШИВ:
1. Схвалити проект Програми проведення інвентаризації та 

нормативної грошової оцінки земель Калинівської селищної ради Фастівського 
району Київської області на 2022-2023 роки (додається).

2. Начальнику відділу власності та земельних відносин Калинівської 
селищної ради Яні Кузьменко у встановленому порядку організувати подання 
проекту Програми на розгляд та затвердження Калинівській селищній раді.

3. Після затвердження Калинівською селищною радою у встановленому
порядку Програми:

Управлінню фінансів Калинівської селищної ради передбачити в бюджеті 
омади бюджетні призначення на 

можливостей та пріоритетів, 
виконанням/ ць|ого рішення покласти на першого

Калинівської селищної територі 
фінансування Програми, вихо

4. Контроль за 
заступника Калинівського селищно

Селищний голова

ви ^вгенія Червенка.

Юлія ОЛЕКСЕНКО
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СХВАЛЕНО
Рішення виконавчого комітету 
Калинівської селищної ради 
від 09.12.2021 №204-16

ПРОГРАМА 
проведення інвентаризації 

та нормативної грошової оцінки земель Калинівської селищної 
ради Фастівського району Київської області 

на 2022-2023 роки

смт Калинівка
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Паспорт
Програми проведення інвентаризації 

та нормативної грошової оцінки земель Калинівської селищної ради 
Фастівського району Київської області 

на 2022-2023 роки
1. Назва Програми Програма проведення інвентаризації

та нормативної грошової оцінки земель Калинівської 
селищної ради Фастівського району Київської області 
на 2022-2023 роки

2. Підстава для 
розроблення 
Програми

Бюджетний кодекс України, Земельний кодекс України, 
Закони України «Про місцеве самоврядування», «Про 
землеустрій», «Про оцінку земель», «Про державний 
земельний кадастр», «Про охорону земель»

3. Розробник програми Виконавчий комітет Калинівської селищної ради

4. Мета Програми Забезпечення ефективного використання земельного 
фонду Калинівської селищної ради, раціонального 
використання коштів, що спрямовуються на виконання 
робіт з розвитку земельних відносин та охорони земель

5. Термін реалізації
Програми

2022-2023 роки

6. Джерела фінансування 
Програми

Місцевий бюджет Калинівської селищної ради 
інші джерела, які не заборонені чинним законодавством.

7. Очікувані результати 
виконання Програми

Підвищення ефективності використання та охорони 
земель, створення сприятливих умов для ведення 
господарської діяльності, 
збільшення надходжень коштів до місцевих бюджетів.

8. Контроль за
виконанням 
Програми

Постійна комісія Калинівської селищної ради з питань 
містобудування, архітектури, земельних відносин та 
охорони навколишнього середовища та постійна комісія 
Калинівської селищної ради з питань фінансів, бюджету, 
планування соціально-економічного розвитку, інвестицій 
та міжнародного співробітництва

9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, всього,

2 772 000 грн.

у тому числі:
та коштів бюджету 

Калинівської селищної 
територіальної громади

1 500 000 грн

та інших джерел 1 272 000 грн
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І. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма
Калинівська селищна територіальна громада з адміністративним центром 

в смт Калинівка була утворена у 2020 році внаслідок об’єднання Калинівська 
селищної, Великосолтанівської, Варовицької, Данилівської, Дібрівської, 
Малосолтанівської, Плесецької, Порадівської сільських рад відповідно до 
розпорядження Кабінету Міністрів України від від 12 червня 2020 року № 715- 
р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій 
територіальних громад Київської області».

До складу Калинівської селищної ради (Калинівської громади) входять 15 
населених пунктів: смт Калинівка, с.Данилівка, с.Кожухівка, с.Липовий 
скиток, с.Бобриця, с.Хлепча, с. Варовичі, с. Велика Солтанівка, с.Діброва, 
с.Багрин, с. Мала Солтанівка, с.Скрипки, с.Плесецьке, с.Порадівка, с.Руликів

Дана Програма передбачає виконання протягом 2022-2023 років таких 
основних заходів:

1. Виготовлення нормативних грошових оцінок земель населених 
пунктів Калинівської селищної територіальної громади.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для 
визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні 
(крім випадків спадкування спадкоємцями першої та другої черги за законом 
(як випадків спадкування ними за законом, так і випадків спадкування ними за 
заповітом) і за правом представлення, а також випадків спадкування власності, 
вартість якої оподатковується за нульовою ставкою) та даруванні земельних 
ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та 
комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 
виробництва, вартості земельних ділянок площею понад 50 гектарів для 
розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд, а також 
при розробці показників та механізмів економічного стимулювання 
раціонального використання та охорони земель. Законом України «Про оцінку 
земель» встановлено, що нормативна грошова оцінка земельних ділянок 
розташованих у межах населених пунктів проводиться не рідше 5-7 років.

Технічні документації з нормативної грошової оцінки земель населених 
пунктів, які входять до складу Калинівської громади, були проведені в 
основному в 2016 році та потребують оновлення.

2. Інвентаризація земель населених пунктів Калинівської селищної 
ради, в тому числі, які перебувають в оренді.

Згідно даних форм статистичної звітності з кількісного та якісного обліку 
земель площа Калинівської громади становить 19,4 тис. га

Порядок проведення інвентаризації земель затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 476 “Про затвердження 
Порядку проведення інвентаризації земель” .

Інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місця 
розташування об’єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового 
статусу, виявлення земель, що не використовуються чи використовуються 
нераціонально або не за цільовим призначенням, виявлення і консервації 
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деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, встановлення 
кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення 
державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за 
використанням та охороною земель і прийняття на їхній основі відповідних 
рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Враховуючи інтенсивний в останні роки рух земельних ділянок, - зміну 
землевласників чи землекористувачів, форм власності, цільового призначення, 
тощо, вкрай необхідним є проведення в найближчому часі їх інвентаризації, 
оновлення даних інвентаризації попередніх років.

У зв’язку з тим, що одним із основних джерел надходження коштів до 
міського бюджету є надходження від плати за землю, проведення 
інвентаризації земель населених пунктів Калинівської селищної ради 
сприятиме наповненню місцевого бюджету за рахунок сплати орендної плати 
та/або земельного податку за користування землею.

3. Встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), тобто 
фактичне розташування поворотних точок меж земельних ділянок та 
закріплення їх межовими знаками на місцевості за допомогою геодезичних 
пристроїв. Що, в свою чергу, сприятиме якнайшвидшому вирішенню земельних 
спорів між землекористувачами, визначенню чітких меж земельних ділянок 
комунальної власності.

II. Визначення мети Програми

Метою Програми є розробка організаційних, економічних та інших 
заходів, спрямованих на забезпечення збереження, раціонального використання 
земельних ресурсів та їх охорону, шляхом реалізації державної політики 
України щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, захисту прав 
власників і користувачів земельних ділянок, а також для створення більш 
сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки 
Калинівської громади, наповнення місцевого бюджету за рахунок сплати 
орендної плати або земельного податку за користування земельними ділянками 
та продажу земельних ділянок комунальної власності на конкурентних засадах.

III. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та 
джерел фінансування

Програма проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки 
земель Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області 
розроблена для удосконалення земельних відносин, відповідно до Конституції 
України, Земельного кодексу України, Закону України “Про землеустрій”, 
Закону України «Про оцінку земель», Закону України “Про Державний 
земельний кадастр”, постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження 
Порядку проведення інвентаризації земель та визнання такими, що втратили 
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чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” від 5 червня 2019 року 
№ 476.

Виходячи із засад соціально-економічної політики держави на 
найближчий період для подолання кризового стану у сфері використання 
земель, зокрема земель сільськогосподарського призначення, необхідно 
вжити превентивні заходи.

Пріоритетним у здійсненні земельної політики буде розробка необхідної 
землевпорядної документації, проведення інвентаризації земель, проведення 
нормативно-грошової оцінки земель, топографо-геодезичних робіт, розробка 
робочих проектів землеустрою.

Роботи по виготовленню та затвердженню документацій щодо 
нормативної грошової оцінки та інвентаризації земель необхідно провести та 
затвердити в 2022 році, що дасть можливість застосування оцінки у 2023 
бюджетному році та раціонально і ефективно в подальшому використовувати 
земельні ділянки територіальної громади.

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, 
що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва у відповідності до вимог ст. 209 Земельного 
кодексу України, за рахунок надходжень податків т а зборів до загального 
фонду селищного бюджету та за рахунок коштів державного, обласного, в 
межах наявного фінансового ресурсу, а також залучення коштів інших джерел 
фінансування, що не суперечить чинному законодавству України.

Відповідно до статті 209 Земельного кодексу України кошти, що 
надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва, використовуються на освоєння земель для 
сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних 
угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів 
землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, проведення 
нормативної грошової оцінки землі. Використання цих коштів на інші цілі не 
допускається

Дійсна вартість проектно-вишукувальних робіт у кожному конкретному 
випадку буде встановлюватися проектною установою та замовником із 
урахуванням усіх особливостей та факторів, обумовлених станом розвитку, 
потреби в територіях населеного пункту або території на час виготовлення 
технічної документації. В обсяг фінансування Програми можуть вноситися 
зміни протягом року.

Обсяг фінансування Програми становить 2 772 000 гривень, в тому числі 
на 2022 рік за рахунок місцевого бюджету 1 500 000 гривень.

IV. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

1. Нормативна грошова оцінка земель.
При виконанні Програми кінцевим показником її виконання буде 

розроблена та затверджена у відповідності до вимог чинного законодавства 
технічна документація із нормативної оцінки земель населених пунктів, яка
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Додаток до Програми

Заходи Програми проведення інвентаризації та нормативної грошової 
оцінки земель Калинівської селищної ради Фастівського району Київської 

області на 2022-2023 роки 
№ 
п/п

Заходи Термін 
викона 

ння

Вартість 
(тис.грн)

2022 2023
1 Проведення інвентаризації земель під господарськими 

будівлями і дворами колишнього колективного
сільськогосподарського підприємства, що припинено на 
території Данилівського старостинського округу Фастівського 
району Київської області

2022-
2023

98000 98000

2 Проведення інвентаризації земель під господарськими 
будівлями і дворами колишнього колективного
сільськогосподарського підприємства, що припинено на 
території Дібрівського старостинського округу Фастівського 
району Київської області

2022-
2023

98000 98000

3 Проведення інвентаризації земель під господарськими 
будівлями і дворами колишнього колективного
сільськогосподарського підприємства, що припинено на 
території Порадівського старостинського округу Фастівського 
району Київської області

2022-
2023

98000 98000

4 Інвентаризація земель комунальної власності села Багрин 
Калинівської селищної ради Фастівського району Київської 
області

2022-
2023

98000 98000

5 Інвентаризація земель комунальної власності смт Калинівка 
Калинівської селищної ради Фастівського району Київської 
області

2022-
2023

98000 98000

6 Інвентаризація земель комунальної власності села Мала 
Солтанівка Калинівської селищної ради Фастівського району 
Київської області

2022-
2023

98000 98000

7 Інвентаризація земель комунальної власності села Велика 
Солтанівка селищної ради Фастівського району Київської 
області

2022-
2023

98000 98000

8 Проведення інвентаризації та нормативно-грошової оцінки 
земель по населених пунктах Калинівської селищної 
територіальної громади Фастівського району Київської області

2022-
2023

200000 200000

9 Проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної 
власності, в тому числі, які перебувають в оренді Калинівської 
селищної територіальної громади Фастівського району 
Київської області

2022-
2023

150000 150000

10 Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 
комунальної власності в натурі (на місцевості) Калинівської 
селищної територіальної громади Фастівського району 
Київської області

2022-
2023

150000 150000

11 Проведення топографо-геодезичних робіт на території 
Калинівської селищної територіальної громади Фастівського 
району Київської області

2022-
2023

150000 150000

12 Інвентаризація земельної ділянки під стадіон в с. Данилівка 2022-
2023

50000 50000

Начальник відділу власності 
та земельних відносин 
Калинівської селищної ради Яна КУЗЬМЕНКО



УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
від 09 грудня 2021 року смт Калинівка № 205-16

Про схвалення проекту Програми благоустрою населених пунктів 
Калинівської селищної територіальної громади на 2022 - 2025 роки

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про житлово-комунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів», «Про 
охорону навколишнього природного середовища», наказу Державного комітету 
з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154 «Про 
затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою 
населених пунктів», враховуючи протокол наради у Калинівського селищного 
голови від 02.07.2021 щодо діяльності комунальних підприємств Калинівської 
селищної ради, з метою відновлення сприятливого для життєдіяльності людини 
довкілля та поліпшення комплексного благоустрою, покращення санітарного і 
екологічного стану території Калинівської селищної територіальної громади, 
керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Калинівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити проект Програми благоустрою населених пунктів 
Калинівської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки (далі - 
Програма), що додається.

2. Начальнику управління економічного розвитку, житлово-комунального 
господарства, капітального будівництва та інфраструктури Калинівської 
селищної ради Оксані Рекетчук у встановленому порядку організувати подання 
проекту Програми на розгляд та затвердження Калинівській селищній раді.

3. Після затвердження Калинівською селищною радою у встановленому
порядку Програми:

Управлінню фінансів Калинівської селищної ради передбачити в бюджеті 
Калинівської селищної територішт юї\ громдДи бюджетні призначення на 

 

фінансування Програми, виходячи з реал < можливостей та пріоритетів.
покласти на першого заступника 

рйенка.
І

4. Контроль за виконанням ць 
Калинівського селищного голови Є

\ ,.'м; ■'■••ии «од 4
Селищний голова

н

Юлія ОЛЕКСЕНКО



СХВАЛЕНО
Рішення виконавчого комітету 
Калинівської
селищної ради
від 09.12.2021 №205-16

ПРОГРАМА 
благоустрою населених пунктів Калинівської селищної територіальної 

громади на 2022- 2025 роки

смт Калинівка
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ПАСПОРТ
Програми благоустрою населених пунктів

Калинівської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки

1.

Ініціатор розроблення
і розробник

Калинівська селищна рада, управління 
економічного розвитку, житлово-комунального 
господарства, капітального будівництва та 
інфраструктури, комунальні підприємства 
житлово-комунальної сфери (далі- комунальні 
підприємства)

2.

Відповідальні виконавці

Калинівська селищна рада, управління 
економічного розвитку, житлово-комунального 
господарства, капітального будівництва та 
інфраструктури, комунальні підприємства

3. Строк реалізації 2022-2025 роки
4.

Мета

Визначення та реалізація основних напрямків, 
спрямованих на забезпечення належного 
технічного, санітарного та екологічного стану 
об’єктів благоустрою, збереження об’єктів 
благоустрою та забезпечення безпечних умов 
життєдіяльності, ефективних і комплексних 
заходів з утримання території Калинівської 
селищної територіальної громади у належному 
стані

5.

Очікувані результати

Поліпшення санітарного та естетичного стану 
населених пунктів. Освітлення території 
відповідно до потреб громади. Поліпшення 
якості послуг з благоустрою; оптимальне та 
якісне забезпечення організації робіт з 
благоустрою населених пунктів громади

6.

Джерела фінансування
Кошти бюджету Калинівсьої селищної 
територіальної громади та інші джерела, не 
заборонені законодавством

7.
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації 
завдань та заходів

Обсяги фінансування визначаються під час 
затвердження (уточнення) показників бюджету 
Калинівської територіальної громади на 
відповідний рік



1. Загальні положення

Однією з цілей перспективного розвитку визначено створення безпечного та комфортного 
середовища для проживання мешканців населених пунктів Калинівської селищної 
територіальної громади, що досягається шляхом забезпечення належного рівня благоустрою.

Благоустрій території забезпечується на основі єдиного управління, освоєння 
капіталовкладень, економного та раціонального їх використання, заохочення до цього 
населення і колективів підприємств та посилення відповідальності за порушення чинного 
законодавства в сфері обслуговування, санітарної очистки та озеленення територій, зниження 
витрат матеріальних та енергетичних ресурсів. Для реалізації вищезазначених завдань 
виникла нагальна потреба - розробити Програму благоустрою населених пунктів Калинівської 
селищної територіальної громади на 2022-2025 роки (далі Програма)

Благоустрій територій передбачає:
- розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій у 
належному стані, їх санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а 
також природних ландшафтів, інших комплексів і об’єктів;
- організацію належного утримання та раціонального використання територій, будівель, 
споруд та об’єктів природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого 
призначення;
- створення умов для реалізації прав суб’єктами у сфері благоустрою.

Система благоустрою територій Калинівської селищної територіальної громади включає: 
управління у сфері благоустрою населених пунктів; визначення суб’єктів та об’єктів у сфері 
благоустрою населених пунктів; організацію благоустрою населених пунктів; стандартизацію 
і нормування у сфері благоустрою населених пунктів; фінансове забезпечення благоустрою 
населених пунктів; здійснення державного, самоврядного і громадського контролю у сфері 
благоустрою населених пунктів; встановлення відповідальності за порушення законодавства 
у даній сфері.

За останні роки в населених пунктах громади накопичились проблеми, пов’язані із 
недостатнім рівнем та несистематичним проведенням заходів у сфері благоустрою, які 
потребують термінового вирішення.

У бюджеті частково закладено кошти для реалізації заходів з благоустрою, але 
питання потребує комплексного вирішення, всебічного сприяння в їх реалізації. На 
сучасному етапі вирішальне значення має впровадження нових інноваційних 
обгрунтованих підходів та методів підвищення ефективності системи благоустрою 
населених пунктів.

Програма визначає загальний порядок планування, ремонту, утримання і фінансування 
робіт з комплексного благоустрою населених пунктів, а також встановлює певний перелік 
заходів, об'ємів і пропозицій щодо суттєвого та якісного покращення благоустрою, 
санітарного стану і довкілля у відповідності до законів України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного 
середовища».

2. Визначення об'єктів та елементів благоустрою, які підлягають обслуговуванню

1. Об'єкти та елементи благоустрою:
- дороги, провулки, проїзди, пішохідні зони, тротуари;
- площі, парки, сквери, зони відпочинку, ландшафтні та рекреаційні зони;
- дитячі та спортивні майданчики загального користування, їх обладнання;
- пам'ятки культурної та історичної спадщини;
- будівлі, споруди та території системи збирання та вивезення твердих побутових відходів в 

т.ч стихійні сміттєзвалища;
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- удосконалення системи планування робіт з благоустрою на середньострокову та 
довгострокову перспективу;

- застосування енергозберігаючих технологій;
- впровадження нових високоефективних екологобезпечних матеріалів для утримання та 

експлуатації об'єктів благоустрою;
- застосування комплексного підходу при плануванні робіт з благоустрою, який враховує 

завершеність виконання всіх видів робіт на окремому об’єкті благоустрою, концентрацію 
фінансових ресурсів.

- підвищення якості ремонту, утримання об'єктів та елементів благоустрою.

6. Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в рамках коштів бюджету Калинівської 
селищної територіальної громади та інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяги фінансування визначаються під час затвердження (уточнення) показників 
бюджету Калинівської територіальної громади на відповідний рік, виходячи з реальних 
можливостей бюджету та його пріоритетів.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація виконання заходів Програми покладається на Калинівську селищну раду, 
управління економічного розвитку, житлово-комунального господарства, капітального 
будівництва та інфраструктури.

Контроль за виконанням заходів Програми покладається на постійну комісію Калинівської 
селищної ради з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту та житлово- 
комунального господарства.

8. Очікувані результати виконання Програми

В ході виконання Програми очікується досягнення наступних результатів:
- поліпшення санітарного стану населених пунктів громади;
- збільшення об’єктів із забезпеченням зовнішнього освітлення територій та кількості 

діючих світлоточок;
- забезпечення безаварійного руху громадського, спеціального, приватного транспорту та 

пішоходів;
- доведення стану та облаштування об'єктів дорожньої інфраструктури до нормативних 

вимог та забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту й пішоходів;
- забезпечення естетичного вигляду територій;
- поліпшення якості послуг з благоустрою;
- забезпечення більш ефективного використання коштів бюджету;
- створення відповідних умов для відпочинку дітей та дорослих в місцях загального 

користування,
- облаштування дитячих, спортивних майданчиків;
- оптимальне та якісне забезпечення організації робіт з благоустрою населених пунктів 

громади;
- забезпечення проведення профілактичної, роз'яснювальної та виховної роботи серед 

населення щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, правил поведінки в 
громадських місцях, участі громадян у наведенні порядку за місцем проживання.

Начальник управління економічного 
розвитку, житлово-комунального господарства, 
капітального будівництва та інфраструктури Оксана РЕКЕТЧУК



-обладнання, матеріалів та інвентаря для здійснення ремонту, 
облаштування об'єктів та елементів благоустрою, в т.ч необхідних 
для проведення заходів під час проведення місячників з 
благоустрою; з відзначення визначних дат, державних та 
релігійних свят

750 819 878,787 885,82

-паливно - мастильних матеріалів; 800 873,6 937,373 944,87
-саджанців дерев, кущів, розсади, насіння трави... 450 491,4 527,272 531,49
-піску для дитячих майданчиків ; 200 218,4 234,343 236,22
-піщано-сольової суміші, протиожеледних матеріалів для посилки 
доріг; 150 163,8 175,757 177,16

- дорожніх знаків, засобів примусового зниження швидкості 
дорожнього руху, технічних засобів регулювання дорожнього руху; 
дорожнього, бар'єрного та пішохідного огородження; пішохідних 
чоловічків;

500 546 585,858 590,54

- урн для сміття, контейнерів для збору ТПВ, матеріалів для 
обладнання контейнерних майданчиків; 500 546 585,858 590,54

-матеріалів для обслуговування зовнішніх електричних мереж; 320 349,44 374,949 377,95
-оплата комунальних послуг та за електроенергію; 3500 3822 4101,01 4133,81
-спецодягу та миючих засобів; 200 218,4 234,343 236,22
- запчастин до автотранспортної та обслуговуючої техніки; 150 163,8 175,757 177,16
-автотранспортної техніки для обслуговування обєктів та 
елементів благоустро, місць загального користування 2500 2730 2929,29 2952,72

20 Ветеринарні послуги (стерелізація безпритульних тварин) 600 655,2 703,03 708,65
21 Оренда мобільних туалетних кабін та іх обслуговування 300 327,6 351,515 354,33

22
Технічне обслуговування та ремонт системи відеоспостереження 1000 1092 1171,72 1181,09

23
Утримання футбольних полів Калинівської територіальної громади 900 982,8 1054,54 1062,98

24 Інші видатки 3500 3822 4101,01 4133,81
ВСЬОГО: 57120 62375 66928,4 67463,85

Начальник управління економічного 
розвитку, житлово-комунального господарства, 
капітального будівництва та інфраструктури 
Калинівської селищної ради Оксана РЕКЕТЧУК



УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області 
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
від 09 грудня 2021 року смт Калинівка №206-16

Про схвалення проекту Програми фінансової підтримки на період реформування 
та розвитку комунальних підприємств житлово-комунальної сфери Калинівської 
селищної ради на 2021-2022 роки в новій редакції

На виконання законів України «Про комунальні послуги», «Про питну воду, 
питне водопостачання та водовідведення», Законів України «Про житлово-комунальні 
послуги», «Про благоустрій населених пунктів», «Про питну воду, питне 
водопостачання та водовідведення», «Про автомобільні дороги», «Про відходи», "Про 
поховання та похоронну справу», «Про державну допомогу суб’єктам 
господарювання», «Про ціни і ціноутворення», з метою забезпечення стабільної роботи 
комунальних підприємств житлово-комунальної сфери для надання мешканцям 
населених пунктів Калинівської селищної територіальної громади якісних 
комунальних послуг та підвищення рівня організації благоустрою, керуючись статтею 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
Калинівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити проект Програми фінансової підтримки на період реформування та 
розвитку комунальних підприємств житлово-комунальної сфери Калинівської 
селищної ради на 2021-2022 роки (далі - Програма) в новій редакції, додається.

2. Заступнику Калинівського селищного голови з питань діяльності виконавчих 
органів Анатолію Степаненку у встановленому порядку організувати подання проекту 
Програми на розгляд та затвердження Калинівській селищній раді.

3. Після затвердження Калинівською селищною радою у встановленому порядку
Програми:

Управлінню фінансів Калинівської селищної ради передбачити в бюджеті 
бюджетні призначення на 

остей та пріоритетів.
Калинівської селищної територіал 
фінансування Програми, виходячи з

4. Контроль за виконанням ць0ґб гіішеййя по£лайти на заступника Калинівського 
их органів Анатолія Степаненка. 
•Ж

селищного голови з питань діяльності вцкон^

Селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО



СХВАЛЕНО
Рішення виконавчого комітету 
Калинівської селищної ради 
від 09.12.2021 №206-16

ПРОГРАМА
фінансової підтримки на період реформування та розвитку 

комунальних підприємств житлово-комунальної 
сфери Калинівської селищної ради на 2021-2022 роки 

в новій редакції

смт Калинівка



ПАСПОРТ

ПРОГРАМИ 
фінансової підтримки на період реформування та розвитку комунальних 

підприємств житлово-комунальної сфери Калинівської селищної 
ради на 2021-2022 роки

1 Ініціатор розроблення Програми Калинівська селищна рада
2 Розробник Програми Калинівська селищна рада

3 Співрозробники Програми комунальні підприємства житлово-комунальної 
сфери Калинівської селищної ради

4 Відповідальні виконавці
Програми

комунальні підприємства житлово-комунальної 
сфери Калинівської селищної ради

5 Головний розпорядник 
бюджетних коштів

Калинівська селищна рада

6 Учасники Програми
Калинівська селищна рада, комунальні 
підприємства житлово-комунальної сфери 
Калинівської селищної ради

7 Термін реалізації Програми 2021-2022 роки
8 Основні джерела фінансування місцевий бюджет

9
Обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми

2021 рік - 40100 тис. грн.
2022 рік - 24295 тис. грн.

10 Мета Програми
забезпечення ефективного функціонування 
підприємств житлово-комунальної сфери 
Калинівської селищної ради

11 Завдання Програми
забезпечення беззбиткової діяльності підприємств, 
безперебійного надання комунальних послуг, 
зниження соціальної напруги

12 Очікувані результати

стабілізація фінансово-господарської діяльності 
комунальних підприємств, підвищення якості 
надання комунальних послуг, оновлення 
виробничих потужностей та технічної бази, 
погашення заборгованості підприємств по 
податкам та зборам, покращення рівня 
розрахунків населення за спожиті послуги; 
утримання у належному стані об’єктів 
благоустрою, в у.ч доріг; систем водопостачання 
та водовідведення;
забезпечення прозорості у формуванні тарифної 
та цінової політики у сфері житлово- 
комунальних послуг;
охорона, збереження та відтворення існуючих 
зелених насаджень, збільшення площі зелених 
насаджень;
упорядкування місць поховань; ліквідація 
стихійних сміттєзвалищ.



І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ОБГРУНТУВАННЯ ПРОБЛЕМ

Програма фінансової підтримки на період реформування та розвитку комунальних 
підприємств житлово-комунальної сфери Калинівської селищної ради на 2021-2023 роки (далі 
- Програма) розроблена у відповідності до Законів України «Про житлово-комунальні 
послуги», «Про благоустрій населених пунктів», «Про питну воду, питне водопостачання та 
водовідведення», «Про автомобільні дороги», «Про відходи», «Про поховання та похоронну 
справу», «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», «Про ціни і ціноутворення», 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, Господарського 
кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 420 «Про 
затвердження переліку послуг, що становлять загальний економічний інтерес», від 01.06.2011 
№ 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні 
послуги», від 01.05.2019 № 690 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого 
опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про 
надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і 
водовідведення» та з урахуванням Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку 
з поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО -2019)» від 30.03. 2020 № 540-ІХ, постанови 
КМУ від 22 липня 2020 року N 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом БАЯБ-СоУ-2».

Нинішній стан житлово-комунального господарства населених пунктів Калинівської 
селищної територіальної громади свідчить про необхідність розвитку цього напрямку. Тому 
Програма розроблена з метою підвищення ефективності та надійності функціонування систем 
життєзабезпечення, поліпшення якості житлово-комунального господарства, зниження 
нераціональних витрат та забезпечення мешканців якісними комунальними послугами; 
підвищення якості організації благоустрою населених пунктів Калинівської селищної 
територіальної громади.

Для забезпечення виконання статутних завдань комунальні підприємства нерідко 
потребують залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансово- 
господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню 
майна територіальної громади, оновленню виробничих потужностей, технічної бази, 
забезпечення повного та своєчасного внесення платежів до бюджету.

Сфера дії даної Програми охоплює діяльність комунальних підприємств житлово- 
комунальної сфери Калинівської селищної громади, що є важливим у забезпеченні 
безперебійної діяльності систем з водопостачання та водовідведення населенню; в 
облаштуванні та утриманні в належному стані об’єктів благоустрою згідно вимог санітарного 
законодавства; в дотриманні вимог тарифної політики.

Потреба в наданні фінансової підтримки комунальним підприємствам обумовлена 
нинішніми обставинами: зростанням цін на матеріали (особливо на паливно-мастильні 
матеріали), підвищенням мінімальної заробітної плати; тарифами, що потребують 
економічного обґрунтування. На даний час діючі тарифи на комунальні послуги не 
відповідають собівартості послуг та не забезпечують відшкодування витрат на їх надання. В 
структурі собівартості послуг найбільшу питому вагу займають енергоресурси, матеріальні 
витрати та витрати на заробітну плату. Проблемними питаннями при наданні послуг 
водовідведення та водопостачання є зношеність мереж та відсутність коштів на їх ремонт , 
заміну чи ліквідацію аварійних станів. В кінцевому результаті збільшуються збитки 
підприємств та неспроможність своєчасно, в повному обсязі розраховуватися за 
зобов’язаннями. Крім того рівень сплати населення за комунальні послуги щороку знижується 
з урахуванням ситуації з пандемією та відтермінуванням дії відповідних статей Закону «Про 
житлово-комунальні послуги». Так, наприклад КП «Калинівкаблагоустрій», має наступні 
показники щодо сплати населенням за спожиті комунальні послуги:



За роками Нараховано сплачено % сплати

2017 3690670 3179686 86,2

2018 3776059 3125600 82,8

2019 4270353 34632602 81,1

2020 4485153 3604588 80,4

2021

Хоча вимоги чинного законодавства на даному етапі унеможливлюють підвищення 
тарифів, все ж регламентують забезпечення стабільної роботи підприємств відповідно до їх 
функціонального призначення щодо надання мешканцям громади якісних належних послуг. 
Без допомогти органів місцевого самоврядування таке завдання виконати важко.

Утримання об’єктів благоустрою здійснюється відповідно до статті 15 Закону «Про 
благоустрій населених пунктів» та Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів 
благоустрою населених пунктів затвердженого наказом Державного комітету України з 
питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154.

Благоустрій населених пунктів Калинівської селищної громади включає комплекс 
соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання стану 
територій населених пунктів Калинівської селищної громади, робіт з інженерного захисту, 
розчищення та озеленення території. До об’єктів благоустрою населених пунктів громади 
належать: території загального користування, парки, пам’ятки культурної та історичної 
спадщини, вулиці, дороги, зони відпочинку, кладовища, міжбудинкові та прибудинкові 
території, території будівель інженерного захисту, дитячі та спортивні майданчики та інші 
території та окремі елементи благоустрою.

Важливе місце в забезпеченні належного утримання територій Калинівської селищної 
територіальної громади займає здійснення комплексного благоустрою. Згідно статті 22 Закону 
України «Про благоустрій населених пунктів» комплексним благоустроєм вважається 
проведення на визначеній території населеного пункту (мікрорайон, квартал, парк, бульвар, 
вулиця, провулок, узвіз тощо) комплексу робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг і 
тротуарів, обладнання пристроями для безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього 
освітлення та зовнішньої реклами, встановлення малих архітектурних форм, здійснення інших 
заходів, спрямованих на поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, 
покращання її естетичного вигляду. Окремої уваги потребує охорона, утримання та 
відновлення зелених насаджень в межах населених пунктів Калинівської міської 
територіальної громади і здійснюється коштом місцевого бюджету відповідно до Правил 
утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів.

Належне утримання і своєчасний ремонт об’єктів благоустрою комунальної власності 
забезпечує визначений балансоутримувач. Заходи, передбачені Програмою з ремонту та 
утримання об’єкта, можуть реалізуватись безпосередньо комунальним підприємством або 
шляхом укладання договорів із суб'єктами господарської діяльності для виконання робіт.



2. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є:
- забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств відповідно до його 

функціонального призначення щодо надання мешканцям належних комунальних послуг; 
забезпечення належного утримання об’єктів благоустрою територій Калинівської селищної 
територіальної громади;

- прогнозування та виділення з бюджету Калинівської селищної територіальної громади 
коштів для відшкодування різниці в діючих тарифах на комунальні послуги з централізованого 
водопостачання та водовідведення та фактичною вартістю на виробництво цих послуг, які 
надаються підприємствами;

- покращення стану розрахунків підприємств з погашення заборгованості по податках та 
зборам;

- допомога в оснащенні систем водопостачання та водовідведення;
- придбання матеріалів для здійснення будівництва, модернізації, реконструкції, 

капітальних та поточних ремонтів мереж водопостачання та водовідведення, об’єктів 
благоустрою, зокрема мереж водопостачання та водовідведення, об’єктів дорожньої 
інфраструктури, кладовищ;

- здійснення будівництва, модернізації, реконструкції, капітальних та поточних ремонтів 
об’єктів благоустрою;

- забезпечення належного функціонування аварійно-диспетчерської служби;
- створення гармонійного середовища шляхом охорони, утримання та відновлення зелених 

насаджень у відповідності до сучасних тенденцій та можливостей.

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Програмою визначено такі основні завдання, на виконання яких буде надаватися 
фінансова допомога:

- на розвиток комунальних підприємств Калинівської селищної ради на ринку по 
наданню послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

- для забезпечення сталої та ефективної роботи комунальних підприємств;
- для здійснення реконструкції, капітального, поточного ремонту мереж і об’єктів 

водопостачання та водовідведення, об’єктів благоустрою;
- упорядкування зелених насаджень;
- для своєчасного нарахування заробітної плати;
- для зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни;
- для своєчасної сплати податків та зборів, за спожиті енергоносії, тощо;
- придбання необхідних матеріалів, запасних частин, для належного виконання робіт з 

будівництва, модернізації, реконструкції, капітальних та поточних ремонтів мереж 
водопостачання та водовідведення, об’єктів благоустрою та їх елементів; об’єктів дорожньої 
інфраструктури; упорядкування зелених насаджень;

- для організації стабільної роботи підприємств в осінньо-зимовий період;
- для залучення додаткових коштів не заборонених законодавством на оновлення 

виробничих потужностей;
- для залучення коштів за програмами співфінансування.

4. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяг та джерела фінансування, 
строки та етапи виконання фінансування заходів, передбачених Програмою, 
здійснюватиметься на підставі:

- розрахунків комунальних підприємств економічно обґрунтованих тарифів;



- фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету Калинівської селищної 
територіальної громади на відшкодування різниці в тарифах;

- розрахунків за програмними кошторисами за виконані роботи та надані послуги;
- розрахунків для придбання матеріалів.
Слід зазначити, що враховуючи вищезазначені обставини, які не залежать від 

підприємств, виникає необхідність встановлення нових, економічно обгрунтованих тарифів на 
послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. А у випадку прийняття 
тарифів, які не відповідають економічно обґрунтованим, виникає необхідність погашення 
різниці в діючих тарифах.

5. ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА, ДЖЕРЕЛА ТА ОБСЯГИ 
ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансова підтримка комунальним підприємствам буде здійснюватися в межах 
асигнувань, передбаченим місцевим бюджетом. В ході реалізації Програми можливі 
коригування пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію заходів Програми.

Ресурсне забезпечення Програми здійснюється із загального та спеціального фонду 
бюджету на 2021- 2022 роки:

№ 
з/п Перелік заходів за напрямками

Обсяг 
коштів на 
виконання 

заходів 
Програми 
(тис. грн.), 

2021 рік

Обсяг 
коштів на 
виконання 

заходів 
Програми 
(тис. грн.), 

2022 рік

Усього 
витрат на 
виконання 

заходів 
Програми 
(тис. грн.)

1 2 3 4 5

1. Благоустрій: 15 400,0 15 400,0 30800,0

1.1

забезпечення функціонування дільниці 
благоустрою, у т.ч. заробітна плата та 
нарахування на заробітну плату; оплата 
електроенергії

4 800,0 4 800,0 9 600,0

1.2

придбання необхідних матеріалів для 
належного виконання робіт з будівництва, 
модернізації, реконструкції, капітальних та 
поточних ремонтів об’єктів благоустрою, 
паливно-мастильних матеріалів

800,0 800,0 1 600,0

1.3 забезпечення утримання об’єктів
благоустрою 1 700,0 1 700,0 3 400,0

1.4

будівництво, модернізація, реконструкція, 
капітальний та поточний ремонтів об’єктів 
дорожньої інфраструктури; обладнання 
пристроями для безпеки руху

5 000,0 5 000,0 10 000,0

1.5 утримання в належному стані зелених 
насаджень; 800,00 800,00 1 600,00

1.6 утримання в належному стані територій 
кладовищ; 1 500,00 1 500,00 3 000,00

1.7 ліквідація стихійних сміттєзвалищ 800,0 800,0 1 600,0



2. Водопостачання, водовідведення;
аварійно-диспетчерська служба: 16500,00 8195,0 24695,0

2.1

придбання необхідних матеріалів, для 
належного виконання робіт з будівництва, 
модернізації, реконструкції, капітальних та 
поточних ремонтів мереж водопостачання та 
водовідведення

500,0 675,0 1175,0

2.2

забезпечення функціонування водопровідно- 
каналізаційної мережі, в т.ч. заробітна плата 
та нарахування на заробітну плату; оплата 
електроенергії

5700,0 2800,0 8500,0

2.3

забезпечення функціонування аварійно- 
диспетчерської служби (.в т.ч. заробітна 
плата та нарахування на заробітну плату; 
оплата електроенергії)

1500,0 - 1500,0

2.4

прогнозування та виділення з бюджету 
Калинівської селищної територіальної 
громади коштів для відшкодування різниці в 
діючих тарифах на комунальні послуги з 
централізованого водопостачання та
водовідведення та фактичною вартістю на 
виробництво цих послуг, які надаються 
підприємством (у разі встановлення тарифів, 
менших за економічно обґрунтовані в обсязі 
100%), погашення заборгованості з різниці в 
тарифах, яка утворилась за минулі роки

3000,0 420,0 3420,0

2.5 сплата податків та зборів (у разі наявної 
заборгованості) 5 300,0 3 000,0 8 300,0

2.6 поточний ремонт спецтехніки (придбання, 
матеріалів, ремонт) та залучення спецтехніки 500,0 600,0 1 100,0

3. Придбання спецтехніки 7 700,0 200,0 7 900,0

4. Поповнення статутного фонду
комунальних підприємств 500,0 500,0 1 000,0

Обсяг ресурсів, усього: 40 100,0 24 295,0 64 395,0
і

Протягом фінансового року обсяг фінансування Програми за рахунок коштів бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади може змінюватись у разі збільшення потреби, 
внесення змін до Програми та відповідно до рішення селищної ради про внесення змін до 
бюджету на відповідний рік, виходячи з наявного фінансового ресурсу.

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься на підставі листа- 
подання (клопотання) комунальних підприємств з наведеним обґрунтуванням щодо 
необхідності відповідної фінансової підтримки підприємства за рахунок поповнення коштів з 
рахунку, відкритому в органі Державної казначейської служби, на рахунок відповідного 
одержувача коштів.

Надання фінансової підтримки комунальному підприємству також передбачає здійснення 
внесків до його статутного фонду. Головним розпорядником коштів є Калинівська селищна 
рада. Одержувачами бюджетних коштів є комунальні підприємства.



6. ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ РІЗНИЦІ В ТАРИФАХ, ВИКОРИСТАННЯ 
КОШТІВ БЮДЖЕТУ КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

Відшкодування різниці в тарифах на послуги з водопостачання та водовідведення за 
рахунок бюджетних коштів може надаватися комунальним підприємствам виключно в межах 
бюджетних призначень, встановлених рішенням селищної ради про бюджет Калинівської 
селищної територіальної громади на фінансовий рік за цією Програмою. Відшкодування 
здійснюється виключно за витратами, які входять до складових тарифу у разі наявності 
фінансового ресурсу та у разі встановлення тарифу, нижчого за стовідсотково економічно - 
обгрунтованого.

Фінансова підтримка може виділятися виключно на покриття (відшкодування) поточних 
витрат комунального підприємства, які виникають в процесі господарської діяльності і 
напрямок якої відповідає меті і завданням цієї Програми для забезпечення надання 
безперебійних комунальних послуг з водопостачання та водовідведення.

Критеріями визначення одержувача для надання відшкодування в різниці в тарифах є 
наявність:

- наданого висновку щодо економічного обґрунтування підвищення тарифів;
- відповідного рішення виконавчого комітету Калинівської селищної ради щодо 

затвердження тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для 
комунального підприємства

7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

- забезпечення сталої та ефективної роботи підприємств при здійсненні своєї 
господарської діяльності;

- забезпечення своєчасних розрахунків підприємств з бюджетними організаціям та за 
енергоносії;

- підвищення якісних та кількісних показників надання послуг з централізованого 
водопостачання та водовідведення;

- приведення витрат під час надання комунальних послуг у відповідність з вимогами 
чинного законодавства;

- уникнення кредиторської заборгованості шляхом своєчасної сплати податків та зборів;
- дотримання нормативів, норм, стандартів, порядків і правил при наданні послуг;
- технічне переоснащення підприємства та розвиток комунальної інфраструктури;
- поліпшення якості життя населення міста в результаті забезпечення їх якісними 

житлово-комунальними послугами;
- вирішення інших проблемних питань, що виникають при реалізації комунальним 

підприємством своїх статутних завдань.
- утримання у належному стані об’єктів благоустрою, у тому числі доріг; систем 

водопостачання та водовідведення;
- забезпечення прозорості у формуванні тарифної та цінової політики у сфері житлово- 

комунальних послуг;
- забезпечення належного функціонування аварійно-диспетчерської служби;
- охорона, збереження та відтворення існуючих зелених насаджень; збільшення площі 

зелених насаджень;
- упорядкування місць поховань;
- ліквідація стихійних сміттєзвалищ.



8. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань 
фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
міжнародного співробітництва та постійна комісія з питань комунальної власності, 
інфраструктури, транспорту, енергозбереження та житлово-комунального господарства 
Калинівської селищної ради.

Відповідальні виконавці Програми- комунальні підприємства Калинівської селищної ради 
один раз на квартал, до 15 числа наступного за звітним періодом, надають до селищної ради 
звіт про хід виконання Програми відповідно до фактичних обсягів фінансування 
(наростаючим підсумком).

Калинівська селищна рада щоквартально проводить аналіз результатів фінансово- 
господарської діяльності комунальних підприємств щодо стану та ефективності використання 
бюджетних коштів в т.ч. на відшкодування в різниці тарифів та не пізніше 20 числа місяця, 
наступного за звітним кварталом, надає управлінню фінансів пропозиції щодо коригування її
суми.

Заступник Калннівського селищного 
голови з питань діяльності виконавчих органів



УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області 
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від 09 грудня 2021 року смт Калинівка №207-16

Про схвалення внесення змін до Програми захисту населення і територій 
Калинівської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру (поширення інфекційної хвороби СОУП)-19), 
забезпечення пожежної безпеки на 2021 -2025 роки, затвердженої рішенням 
Калинівської селищної ради від 24 грудня 2020 року №25-02-УІІІ

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Бюджетного кодексу України, Кодексу цивільного захисту України, постанови 
Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року №763 «Про затвердження 
переліку суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій, які 
підлягають постійному та обов’язковому аварійно-рятувальному 
обслуговуванню на договірній основі», виконавчий комітет Калинівської 
селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити внесення змін до Програми захисту населення і територій 
Калинівської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру (поширення інфекційної хвороби СОУГО-19), 
забезпечення пожежної безпеки на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 
Калинівської селищної ради від 24 грудня 2020 року №25-02-VIII, а саме:

1.1. Розділ 6 Програми «Напрями діяльності та заходи Програми» 
доповнити пунктами 6.11 та 6.12 наступного змісту:

«6.11 Організовувати навчання правилам поведінки при виникненні 
надзвичайних ситуацій техногенного, природного або воєнного (військового) 
характеру населенню Калинівської селищної територіальної громади;

6.12 Забезпечити створення системи оповіщення населення Калинівської 
селищної територіальної громади при виникненні надзвичайних ситуацій 
техногенного, природного або воєнного (військового) характеру.»

1.2. Абзац 4 Розділу 7 Програми «Запобігання поширенню на території 
Калинівської селищної ради коронавірусу СОУГО-19» виключити.
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1.3. Розділ 4 «Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми, 
обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми 
доповнити абзацом такого змісту:

«Передбачити кошти в бюджеті Калинівської селищної територіальної 
громади на фінансування забезпечення реалізації завдань Програми - 
1550 000,00 грн. щорічно., в т.ч. для забезпечення заходів щодо запобігання 
поширенню коронавірусу COVID-19 - 600 000,00 грн. щорічно.»

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку, звітності та 
господарського забезпечення апарату Калинівської селищної ради 
Вікторії МАКСИМЕНКО у встановленому порядку організувати подання 
схвалених змін до Програми на розгляд та затвердження Калинівській 
селищній раді.

3. Після затвердження Калинівською селищною радою у встановленому 
порядку внесених змін до Програми:

Управлінню фінансів Калинівської селищної ради передбачити в бюджеті 
Калинівської селищної територіальній громади бюджетні призначення на 
фінансування Програми, виходячи з реальних можливостей та пріоритетів.

2. Контроль за 
Калинівського селищного 
Анатолія Степаненка.

Селищний голова

рішення покласти на заступника 
ь діяльності виконавчих органів

Юлія ОЛЕКСЕНКО
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УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від 09 грудня 2021 року смт Калинівка № 208-16

Про схвалення проекту змін до рішення Калинівської селищної ради від 24 
грудня 2020 року № 34-02-УІІІ «Про бюджет Калинівської селищної 
територіальної громади на 2021 рік»

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 23 Бюджетного кодексу України, п. З рішення Калинівської селищної ради 
від 24 грудня 2020 року № 34-02-УІІІ ради «Про бюджет Калинівської селищної 
територіальної громади на 2021 рік», виконавчий комітет Калинівської селищної 
ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити проект змін до рішення Калинівської селищної ради від 
24 грудня 2020 року № 34-02-VIII ради «Про бюджет Калинівської селищної 
територіальної громади на 2021 рік», що додається.

2. Управлінню фінансів Калинівської селищної ради врахувати зазначені 
зміни під час підготовки проекту змін до рішення Калинівської селищної ради 
від 24 грудня 2020 року № 34-02-УІІІ ради «Про бюджет Калинівської селищної 
територіальної громади на 2021 рік» та подати його на розгляд Калинівській 
селищній раді.

3. Контроль за виконання: 
Калинівського селищного голов

Селищний голова

рішення покласти на першого заступника

Юлія ОЛЕКСЕНКО



СХВАЛЕНО
Рішення виконавчого комітету 
Калинівської селищної ради 
від 09.12.2021 №208-16

Проект змін до рішення 
Калинівської селищної ради від 24.12.2020 р. № 34-02-УІІ 

«Про бюджет Калинівської селищної територіальної громади на 2021 рік»

1. ВИДАТКИ

Загальний фонд

1.1. Враховуючи лист головного розпорядника коштів - Калинівської селищної ради від 
01.12.2021 №2621/02-22 та у зв’язку із необхідністю придбання предметів та матеріалів 
довгострокового користування по Програмі «Поліцейський офіцер громади», здійснити 
перерозподіл бюджетних призначень, шляхом передачі коштів із загального фонду до 
спеціального фонду (бюджету розвитку), по головному розпоряднику коштів бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади - Калинівській селищній раді, наступним чином:

гри.
Код 

тпкв 
КМБ

Видатки бюджету за 
функціональною 

класифікацією

Всього зміни
+ -

Заробітна 
плата і 

нарахування на 
оплату праці

Оплата 
комунальних 

послуг та 
енергоносіїв

ІНШІ поточні 
видатки

1 2 3 4 5 6
01 Калинівська селищна 

рада
-41 500,00 -41 500,00

8230 Інші заходи громадського 
порядку та безпеки, в т.ч.

-41 500,00 -41 500,00 
Зменшити 
бюджетні 
призначення по 
КЕКВ2610 
«Субсидії та 
поточні 
трансферти 
підприємствам 
(установам, 
організаціям)» 
на 41 500,00

Програма «Поліцейський 
офіцер громади»

-41 500,00 -41 500,00
Зменшити 
бюджетні 
призначення по
КЕКВ 2610 
«Субсидії та 
поточні 
трансферти 
підприємствам 
(установам, 
організаціям)» 
на 41 500,00

1.2. Враховуючи лист головного розпорядника коштів - сектору культури, туризму та з 
питань діяльності засобів масової інформації та у зв’язку із необхідністю придбання техніки для 
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студії звукозапису, враховуючи економію коштів на придбання збірно-розбірної сцени, 
здійснити перерозподіл бюджетних призначень, шляхом передачі коштів із спеціального фонду 
до загального фонду, по головному розпоряднику коштів бюджету Калинівської селищної 
територіальної громади - сектору культури, туризму та з питань діяльності засобів масової 
інформації, наступним чином:

грн.
Код 

ТПКВ 
КМБ

Видатки бюджету за 
функціональною 
класифікацією

Всього зміни
+ -

Заробітна 
плата і 

нарахування на 
оплату праці

Оплата 
комунальних 

послуг та 
енергоносіїв

Інші поточні 
видатки

10 Сектор культури, туризму 
та з питань діяльності 
засобів масової інформації

+12 626,00 +12 626,00

4060 Забезпечення діяльності 
палаців і будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та 
інших клубних закладів

+ 12 626,00 + 12 626,00 
Збільшити 
бюджетні 
призначення по 
КЕКВ2210 
«Предмети, 
матеріали, 
обладнання 
інвентар» на 
12 626,00

1.3. Враховуючи лист головного розпорядника коштів - Калинівської селищної ради від 
03.12.2021 №2631/1/02-22, здійснити перерозподіл бюджетних призначень, зменшити
бюджетні призначення по Програмі фінансування заходів щодо святкування Дня Святого 
Миколая, новорічних свят для дітей Калинівської селищної територіальної громади та 
збільшити бюджетні призначення по Програмі "Здоров'я" з надання адресної матеріальної 
допомоги хворим жителям Калинівської селищної ради нефрологічного профілю, які 
потребують гемодіалізу, по головному розпоряднику коштів бюджету Калинівської селищної 
територіальної громади - Калинівській селищній раді, наступним чином:

грн.
Код 

ТПКВ 
КМБ

Видатки бюджету за 
функціональною 
класифікацією

Всього зміни
+ -

Заробітна 
плата і 

нарахування на 
оплату праці

Оплата 
комунальних 

послуг та 
енергоносіїв

Інші поточні 
видатки

1 2 3 4 5 6
01 Калинівська селищна 

рада
0,00 0,00

3242 Інші заходи у сфері 
соціального захисту і 
соціального забезпечення, 
в т.ч.

0,00 0,00

Програма фінансування 
заходів щодо святкування Дня 
Святого Миколая, новорічних 
свят для дітей Калинівської 
селищної територіальної 
громади на 2021 - 2025 роки

-14 000,00 -14 000,00 
Зменшити 
бюджетні 
призначення по 
КЕКВ 2210 
«Предмети, 
матеріали, 
обладнання 
інвентар» на 
14 000,00



з

Спеціальний фонд

Програма "Здоров'я"з 
надання адресної 
матеріальної допомоги 
хворим жителям 
Калинівської селищної ради 
нефрологічного профілю, які 
потребують гемодіалізу на 
2021-2025 роки

+ 14 000,00 + 14 000,0 
Збільшити 
бюджетні 
призначення по 
КЕКВ 2730 
«Інші виплати 
населенню»на 
14 000,00

1.4. Враховуючи лист головного розпорядника коштів - Калинівської селищної ради від 
01.12.2021 №2621/02-22 та у зв’язку із необхідністю придбання предметів та матеріалів 
довгострокового користування по Програмі «Поліцейський офіцер громади», здійснити 
перерозподіл бюджетних призначень, шляхом передачі коштів із загального фонду до 
спеціального фонду (бюджету розвитку), по головному розпоряднику коштів бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади - Калинівській селищній раді, наступним чином:

грн.
Код 

ТПКВ 
КМБ

Видатки бюджету за 
функціональною 
класифікацією

Всього зміни
+ -

Заробітна 
плата і 

нарахування на 
оплату праці

Оплата 
комунальних 

послуг та 
енергоносіїв

Капітальні 
видатки

1 2 3 4 5 6
01 Калинівська селищна 

рада
+41 500,00 +41 500,00

8230 Інші заходи громадського 
порядку та безпеки, в т.ч.

+41 500,00 +41 500,00 
Збільшити 
бюджетні 
призначення по 
КЕКВ 3110 
«Придбання 
обладнання і 
предметів 
довгострокового 
користування» 
на 41 500,00

Програма «Поліцейський 
офіцер громади»

+41 500,00 +41 500,00 
Збільшити 
бюджетні 
призначення по 
КЕКВ 3110 
«Придбання 
обладнання і 
предметів 
довгострокового 
користування » 
на 41 500,00

1.5. Враховуючи лист головного розпорядника коштів - сектору культури, туризму та з 
питань діяльності засобів масової інформації та у зв’язку із необхідністю придбання техніки для 
студії звукозапису, комп’ютерної техніки для будинку культури, враховуючи економію коштів 
на придбання збірно-розбірної сцени, здійснити перерозподіл бюджетних призначень, шляхом 
передачі коштів із спеціального фонду до загального фонду, по головному розпоряднику коштів 
бюджету Калинівської селищної територіальної громади - сектору культури, туризму та з 
питань діяльності засобів масової інформації, наступним чином:
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грн.
Код 

ТПКВ 
КМБ

Видатки бюджету за 
функціональною 
класифікацією

Всього зміни
+ -

Заробітна 
плата і 

нарахування на 
оплату праці

Оплата 
комунальних 

послуг та 
енергоносіїв

Капітальні 
видатки

10 Сектор культури, туризму 
та з питань діяльності 
засобів масової інформації

-12 626,00 -12 626,00

4060 Забезпечення діяльності 
палаців і будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та 
інших клубних закладів

-12 626,00 -12 626,00 
Зменшити 
бюджетні 
призначення по 
КЕКВ3110 
«Придбання 
обладнання і 
предметів 
довгострокового 
користування» 
на 12 626,00

Начальник управління фінансів Оксана СОЛОДЕНКО



УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області 
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від 09 грудня 2021 року смт Калинівка №209-16

Про схвалення проекту рішення
Калинівської селищної ради
«Про бюджет Калинівської селищної 
територіальної громади на 2022 рік»

Відповідно до статей 28, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 76 Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет 
Калинівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити проект рішення Калинівської селищної ради «Про бюджет 
Калинівської селищної територіальної громади на 2022 рік», що додається.

2. Управлінню фінансів Калинівської селищної ради після схвалення 
проекту рішення Калинівської селищної ради «Про бюджет Калинівської 
селищної територіальної громади на 2022 рік» подати його на розгляд 
Калинівській селищній раді.

ЧЕРВЕНКА.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

Калинівського селищного голов

Селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО



Додаток
до рішення виконавчого комітету 
Калинівської селищної ради 
від 09.12.2021 № 209-16

РІШЕННЯ

Про бюджет
Калинівської селищної територіальної громади на 2022 рік

10548000000
(код бюджету)

Відповідно до частини 1 пункту 23 статті 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", статей 76 і 77 Бюджетного кодексу України, 
Калинівська селищна рада вирішила:

1. Визначити на 2022 рік:

доходи бюджету Калинівської селищної територіальної громади ( далі 
селищний бюджет) у сумі 282 166 573,00 гривень, у тому числі доходи загального 
фонду селищного бюджету - 279 994 000,00 гривень та доходи спеціального 
фонду селищного бюджету - 2 172 573,00 гривень, згідно з додатком 1 до цього 
рішення;

видатки селищного бюджету у сумі 282 166 573,00 гривень, у тому числі 
видатки загального фонду селищного бюджету - 217 057 105,00 гривень та 
видатки спеціального фонду селищного бюджету - 65 109 468 ,00 гривень;

профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 62 936 895,00 
гривень згідно, з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 
62 936 895,00 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 
100 000,00 гривень, що становить 0,05 відсотків видатків загального фонду 
селищного бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 
селищного бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за 
бюджетними програмами, згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти, згідно з додатком 5 до 
цього рішення:
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- кошти, що передаються до державного бюджету з селищного бюджету 
(реверсна дотація) - 12 385 700,00 гривень;

- освітня субвенція з державного бюджету селищному бюджету - 61 774 
600,00 гривень;

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок 
відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 586 500,00 гривень;

- інші субвенції з місцевого бюджету - 532 900, 00 гривень.

Делегувати виконавчому комітету селищної ради:

- у міжсесійний період селищної ради збільшувати (зменшувати) обсяги 
доходно!’ та видаткової частини селищного бюджету в разі збільшення 
(зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, 
обласного бюджету та інших місцевих бджетів, здійснювати їх розподіл 
(перерозподіл) між головними розпорядниками коштів селищного бюджету з 
подальшим затвердженням таких змін на сесії селищної ради.

Крім того, впродовж бюджетного періоду в виняткових випадках в 
міжсесійний період здійснювати перерозподіл видатків за економічною 
класифікацією та програмною класифікацією видатків в межах річного обсягу 
його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах селищного 
бюджету з подальшим затвердженням таких змін на сесії селищної ради.

4. Затвердити на 2022 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі 
інвестиційних проектів згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію 
місцевих/регіональних програм у сумі 95 713 107,00 гривень, згідно з 
додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2022 рік:

6.1 до доходів загального фонду селищного бюджету належать доходи, 
визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені 
статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених 
статтею 69 і та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

6.2 джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок 
бюджетних коштів, визначені у підпунктах 3 та 4 частини першої статті 15 
Бюджетного кодексу України з дотриманням умов, визначених частиною першою 
статті 72 Бюджетного кодексу України;

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного 
бюджету на 2022 рік:
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7.1 у частині доходів є надходження, визначені статтями 69і Бюджетногс 
кодексу України;

7.2 у частині фінансування є залишок бюджетних коштів, визначений у 
підпункті 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України, а також 
кошти, що передаються із загального фонду селищного бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду), відповідно до пункту 10 частини першої статті 71 
Бюджетного кодексу України з дотриманням умов, визначених частиною першою 
статті 72 Бюджетного кодексу України;

8. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду 
селищного бюджету:

8.1 згідно з пунктом 1 частини першої статті 69і Бюджетного кодексу 
України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на 
реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу 
України;

8.2 згідно з пунктом 2 частини першої статті 69і Бюджетного кодексу 
України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на 
видатки, визначені статтею 209 Земельного кодексу України;

8.3 згідно з пунктом 6 частини першої статті 69і Бюджетного кодексу 
України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на 
реалізацію заходів, визначених частиною четвертою статті 13 Бюджетного 
кодексу України;

8.4 згідно з пунктом 9 частини першої статті 69і Бюджетного кодексу 
України спрямовуються на заходи, визначені надавачами відповідних субвенцій;

9. Визначити у 2022 році граничний обсяг надання селищних гарантій у 
сумі 0,00 гривень;

на 31 грудня 2022 року граничний обсяг селищного боргу у сумі 0,00 
гривень та граничний обсяг гарантованого селищною радою боргу у сумі 0,00 
гривень.

10. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 
України захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду 
на:

- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату ;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
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- соціальне забезпечення;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
- оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;
- оплату енергосервісу;
-фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні 

розробки.

11. Відповідно до частини восьмої статті 16 Бюджетного кодексу України, 
надати право управлінню фінансів Калинівської селищної ради :

в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних 
засадах розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозитних 
рахунках згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

12. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право 
Калинівській селищній раді в особі управління фінансів Калинівської селищної 
ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на 
покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із 
забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного 
бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на 
договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з 
обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

13. Надати право управлінню фінансів Калинівської селищної ради:

13.1 в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за 
бюджетною програмою за загальним та спеціальним фондами селищного 
бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів 
здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі 
селищного бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків 
бюджету;

13.2 погоджувати подання на повернення помилково або надміру 
зарахованих до селищного бюджету платежів з відповідних бюджетних рахунків 
для зарахування надходжень, відкритих в органах Казначейства;

13.3 здійснювати підкріплення коштами з відповідних рахунків селищного 
бюджету для здійснення повернень помилково та надміру сплачених платежів, 
відповідно до законодавства.

14. Головним розпорядникам коштів селищного бюджету забезпечити:

14.1 затвердження паспортів бюджетних програм впродовж 45 днів з дня 
набрання чинності цим рішенням;

14.2 здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм 
бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, 
забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних 
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коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштіе 
нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

14.3 здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до 
бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

14.4 доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а 
саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет 
за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких 
визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими 
Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 
затвердження таких документів;

14.5 взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за 
енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

14.6 забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну 
та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші 
енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються 
бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних 
послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

15. Здійснювати з 1 січня 2022 року з селищного бюджету видатків на 
забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів, визначених у додатку 3 до 
цього рішення, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, 
визначеного Бюджетним кодексом України.

16. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

17. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Виконавчому комітету селищної ради забезпечити опублікування цього 
рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини 
четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

19. Інші положення, що регламентують процес виконання селищного 
бюджету:

19.1 головним розпорядникам коштів селищного бюджету:

у тижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів 
доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів
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одержувачів коштів селищного бюджету і подати їх територіальному управлінню 
Державної казначейської служби України у Київській області;

затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для 
кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних 
асигнувань.

забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних 
видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень 
чи винагород, матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати, 
затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів;

19.2 якщо після прийняття рішення про селищний бюджет повноваження 
щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне 
призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного 
розпорядника коштів селищного бюджету до іншого, дія бюджетного 
призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій 
чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це 
доручено за процедурою, визначеною частиною 6 статті 23 Бюджетного кодексу 
України.

20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 
інвестицій та міжнародного співробітництва.

СЕЛИЩНИЙГОЛОВА Юлія ОЛЕКСЕНКО
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Додаток
до рішення виконавчого комітету 
Калинівської селищної ради
від 09.12.2021 №209-16

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ПРОЄКТУ РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КАЛИНІВСЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ « ПРО БЮДЖЕТ КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022 РІК»

( пп.1, п.1 ст.76 Бюджетного кодексу України )

Враховуючи частину першу статті 75 Бюджетного кодексу України, проект бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади на 2022 рік ґрунтується на показниках, 
визначених у прогнозі бюджету Калинівської селищної територіальної громади на 
2022 - 2024 роки, схваленому рішенням виконавчого комітету Калинівської селищної ради від 
26 серпня 2021 року № 133-11 «Про схвалення прогнозу бюджету Калинівської територіальної 
громади на 2022-2024 роки, та схвалено відповідно до рішення Калинівської селищної ради від 
08 жовтня 2021 року № 199-09-УІІІ «Про схвалення прогнозу бюджету Калинівської селищної 
теритріальної громади на 2022-2024 роки .

На виконання частин першої та восьмої статті 75 Бюджетного кодексу України, 
Міністерством фінансів України листами від 12 серпня 2021 року №05110-14-6/25339 та від 
20 вересня 2021 року № 05110-14-6/28755 доведені особливості складання проектів місцевих 
бюджетів на 2022 рік.

Особливості складання розрахунків під час формування проекту бюджету Калинівської 
селищної територіальної громади на 2022 рік

Проект бюджету Калинівської селищної територіальної громади на 2022 рік розроблено 
на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Бюджетної 
декларації на 2022 - 2024 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня
2021 року № 548 та взятої до відома відповідно до постанови Верховної Ради України від 
15 липня 2021 року № 1652-ІХ, проекту Закону України «Про Державний бюджет України на
2022 рік» (II читання), листа Міністерства фінансів України від 03.11.2021 № 05110-14-6/33548 
«Про результати розгляду листа», Програми соціально-економічного та культурного розвитку 
Калинівської селищної ради на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Калинівської селищної 
ради від 24 грудня 2020 року № 23-02-УІП (зі змінами), та інших селищних цільових програм.

Основні макропоказники економічного і соціального розвитку України у 2022 році:

Назва 2022 рік

Індекс споживчих цін (ІСЦ): грудень до грудня попереднього року, 
відсотки

106,2

Індекс цін виробників (ІЦВ): грудень до грудня попереднього року, 
відсотки

107,8

Рівень безробіття населення віком 15-70 років за методологією 
Міжнародної організації праці, відсотків до робочої сили відповідного віку

8,5

Обмінний курс гривні до долара США, гривень за долар США в середньому 
за період

28,6

1



Прогнозний прожитковий мінімум на 2022 рік:

2022 рік
із січня 3 липня з грудня

Прожитковий мінімум, грн: 
на одну особу

2 393 2 508 2 589

для дітей віком до 6 років 2 100 2 201 2 272
для дітей віком від 6 до 18 років 2618 2 744 2 833
для працездатних осіб 2 481 2 600 2 684
для осіб, які втратили працездатність 1 934 2 027 2 093

Мінімальна заробітна плата та соціальні стандарти:
а) мінімальна заробітна плата:
- з 01 січня 2022 року - у розмірі 6 500 грн, з 01 жовтня 2022 року - у розмірі 6 700 грн;
б) посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:
- з 01 січня 2022 року - у розмірі 2 893 грн, з 01 жовтня 2022 року - у розмірі 2 982 грн.

Мінімальна заробітна 
плата

Посадовий оклад працівника 
І тарифного розряду Єдиної 

тарифної сітки
грн Темпи 

приросту, %
грн Темпи приросту, %

з 01 січня 2022 року 6 500 2 893

з 01 жовтня 2022 року 6 700 3,1 2 982 3,1

Зобов’язання, які виражаються в іноземній валюті, розраховуються в національній валюті 
виходячи із:

Показники 2022 рік
Обмінний курс гривні до долара США, в середньому за період, гривень за 
долар США

28,6

Розрахунковий курс гривні до євро, гривень за євро 35,2

Враховані обсяги міжбюджетних трансфертів на 2022 рік, визначені у додатку 5 до 
проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (II читання), схваленою 
постановою Верховної Ради України від 02.11.2021 № 1837-ІХ:

- освітня субвенція державного бюджету місцевим бюджетам - 61 774 600,00 грн;
- реверсна дотація - 12 385 700,00 грн.

НФОРМАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН КАЛИНІВСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ І ПРОГНОЗ її РОЗВИТКУ НА 

НАСТУПНИЙ БЮДЖЕТНИЙ ПЕРІОД, ПОКЛАДЕНІ В ОСНОВУ ПРОЕКТУ 
МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 

(за січень-вересень 2021року)

( п.п.а) п.1 )п.1 ст.76 Бюджетного кодексу України )
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Калинівська селищна територіальна громада утворилася наприкінці 2020 року. До 
громади увійшло 15 населених пунктів ( 1 селищна рада та 7 сільських рад).

Головним завданням розвитку Калинівської селищної територіальної громади є 
забезпечення стабілізації економіки та зростання добробуту і підвищення якості життя 
населення, що є передумовою для розв’язання соціально-економічних проблем та позитивних 
зрушень в економіці.

Реальний сектор економіки

1.1.Промисловість

Основу виробничого потенціалу Калинівської селищної територіальної громади 
складають наступні промислові підприємства: ТОВ «Агротехсоюз», ТОВ «Епіцентр К», 
ТОВ «Плисецький гранітний кар’єр», ТОВ « Ясенсвіт», ТОВ «Фора», ТОВ «Агроструктура», 
ТОВ«Крона-Калинівка»,ТОВ « БНК », ТОВ «Петромак», ТОВ «УПХ» ,ТОВ «АС Інвестмент», 
ТОВ «Київметалопром», ПРАТ «Логістичний центр Калинівка».

Основною галузевою структурою промисловості громади є: виробництво будівельних 
матеріалів, яке становить 73 % від загального обсягу виробництва.

Групою компаній «Епіцентр К» відкрито у смт Калинівка Фастівського району Київської 
області новий завод з виробництва керамічної плитки та кераморганіта Epicentr Ceramic 
Corporation з великим демонстраційним шоу-румом.

Це найтехнологічніше виробництво керамічної плитки та керамограніта у Європі та 
найсучасніший завод в Україні, на якому встановлено обладнання світового лідера з 
виробництва обладнання для виготовлення кераміки та упаковки - групи SACMI.

Перша виробнича черга - дві високопродуктивні лінії потужністю 6 млн.кв.м плитки на 
рік - та вже працює на підприємстві в смт Калинівка.

В смт Калинівка у 2021-2022 роках Epicentr Ceramic Corporation планує запустити II,III 
та IV виробничі черги, в результаті чого підприємство вийде на проектні потужності - 
15 млн кв.м плитки в рік.

1.2. Агропромисловий комплекс

На території громади працює 4 фермерських господарств.
Основними сільськогосподарськими культурами на території громади є соняшник, 

пшениця, рапс, кукурудза. Крім того на території громади значну площу займають сади 
плодово-ягідних культур.

1.3. Енергоефективність

Виконання заходів з енергозбереження по об’єктах Калинівської громади плануються за 
рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел не заборонених законодавством 
спрямованих на скорочення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів у житлово- 
комунальному господарстві, бюджетній і соціальній сферах та житловому секторі.

Для бюджетних установ та організацій енергозберігаючі заходи спрямовані на скорочення 
енергоспоживання, а саме:

термомодернізація зовнішніх огороджувальних конструкцій (стін, вікон і дверей, горищ, 
підвалів);

модернізація (заміна) систем опалення та гарячого водопостачання;
переведення опалювальних систем на використання альтернативних чи місцевих видів 

палива;
модернізація систем освітлення з використанням енергоощадних приладів освітлення; 
впровадження локального та індивідуального опалення, що виключає втрати в 

тепломережах.
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За 9 місяців 2021 року за напрямком термомодернізація зовнішніх огороджувальних 
конструкцій (стін, вікон і дверей, горищ, підвалів) за рахунок коштів місцевого бюджету було 
реалізовано проект:

• Капітальний ремонт даху житлового будинку 8 у військовому містечку №21 в 
с.Данилівка Фастівського району Київської області на загальну вартість 1149,2 тис. гривень.

За 9 місяців 2021 року за напрямком модернізація систем освітлення з використанням 
енергоощадних приладів освітлення за рахунок коштів місцевого бюджету було реалізовано 
проект:

• Капітальний ремонт вуличного освітлення вул.Травнева с.Руликів Фастівського 
району Київської області на загальну вартість 467,7 тис. гривень.

• Будівництво вуличного освітлення по вул.Озерна с.Варовичі Фастівського району 
Київської області на загальну вартість 549,3 тис. гривень.

1.4. Транспорт та дорожнє господарство

Одним з пріоритетних напрямків розвитку Калинівської громади є проведення 
капітального та поточного ремонту дорожнього покриття.

Калинівською селищною територіальною громадою заплановано на 2021 рік поточний 
ремонт дорожнього покриття по вулицях населених пунктів в обсягах 5,5 тис. кв. м., на 
загальну суму 4500 тис.гривень.

За 9 місяців 2021 року виконано робіт по поточному ремонту дорожнього покриття на 
3976,8 тис.грн. в 9 населених пунктах громади.

Крім того виготовлено проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт по 
19 вулиць населених пунктів громади.

Виконано капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Шляхова с.Данилівка 
Фастівського району Київської області на 405,0 тис.гривень.

Розвиток підприємництва

Розвиток малого і середнього підприємництва займає важливе місце в соціально- 
економічному розвитку громади та визначається як один із пріоритетних напрямків 
стратегічного розвитку території.

Великою мірою роль малого підприємництва полягає у вирішенні питання зайнятості, що 
проявляється, насамперед, у здатності малого та середнього бізнесу створювати нові робочі 
місця.

Відповідно до останніх наданих статистичних даних за підсумками 6 місяців 2021 року у 
Калинівській громаді нараховується 547 малих та середніх підприємств.

Середньомісячна заробітна плата на підприємствах громади станом на 01.07.2020 року 
становить 12902,0 гривень.

Інвестиційна діяльність

З метою створення привабливого інвестиційного клімату Калинівською громадою 
проводиться ряд заходів, а саме: здійснюється моніторинг вільних земельних ділянок та 
об'єктів незавершеного будівництва.

Наказом Мінекономіки від 26.04.2021 № 879 до Реєстру індустріальних (промислових) 
парків включено індустріальний парк "СОЛТАНІВКА", який знаходиться на території 
Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області. Ініціатором створення 
індустріального парку є TOB "САМІРА ЛІМІТЕД", керуюча компанія - ТОВ "ІНДАСТРІАЛ 
МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ".

Метою створення індустріального парку є забезпечення сприятливих умов для залучення 
інвестицій в економіку регіону, підвищення рівня зайнятості населення, розвиток сучасної 
виробничої та ринкової інфраструктури.
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Пріоритетними для розміщення видами економічної діяльності в індустріальному парку 
будуть:

логістика, складське господарство;
будівництво; 
агропереробка;
легка промисловість;
харчова промисловість.
На території індустріального парку планується створити понад 950 робочих місць.

Соціальна сфера

1.1. Соціальний захист населення

Станом на 01.10.2020 року управлінням соціального захисту населення Калинівської 
селищної ради опрацьовано 2096 справ від громадян, які звертаються за призначенням різних 
видів соціальної допомоги, компенсаційних виплат, пільг за рахунок коштів державного 
бюджету, з них 1927 справ передано для призначення та нарахування відповідних допомог до 
управління соціального захисту населення Фастівської районної державної адміністрації.

На території Калиніської селищної ради діє програма «Турбота» Калинівської селищної 
ради на 2021-2025 роки (надалі-програма «Турбота»), основною метою якої є соціальний 
захист найменш захищених верств населення та сприяння підвищення життєвого рівня 
громадян, які опинились у скрутних життєвих обставинах.

Станом на 01.10.2021 по програмі «Турбота» затверджений кошторис в сумі 
1 505,20 тис.гривень. За 9 місяців 2021 року за рахунок коштів місцевого бюджету надано 
матеріальну допомогу 302 громадянам Калинівської територіальної громади на суму 
589,59 тис. грн. Також у вигляді продуктових наборів за звітний період надано допомогу 
296 чол. на суму 105,15 тис.гривень.

Відповідно до внесених змін до програми «Турбота» в частині виплати спрямованої на 
реалізацію заходів щодо забезпечення прав громадян, які перебувають у складних життєвих 
обставинах та потребують сторонньої допомоги, на соціальні послуги відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів від 23 вересня 2020 р. № 859 «Деякі питання призначення і виплати 
компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній 
основі», за 9 місяців 2021 року управлінням виплачено компенсацію за надання соціальних 
послуг 4 особам на суму 10,39 тис. гривень.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 року № 1035 «Про 
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» прийом документів від 
громадян здійснюється за допомогою програмного комплексу «Соціальна громада». На даний 
час управлінням опрацьовано вже 606 заяв.

Звернення громадян, які надходять на урядову «гарячу лінію» поставлені на контроль, 
вирішені в межах компетенції та забезпечено надання своєчасної відповіді.

1.2. Житлово-комунальне господарство

Згідно прийнятих змін до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», та у зв'язку 
з переходом виключно на договірні з надання комунальних послуг , прийняті відповідні 
рішення та проведено заходи щодо обрання форми управління з обслуговування 
багатоквартирних будинків, яке має здійснюватися за вибором та рішенням його співвласників. 
Визначено напрямки роботи щодо капітальних ремонтів об'єктів житлового фонду, мереж 
водопостачання та водовідведення для забезпечення безперебійного надання якісних 
компослуг населенню громади. Розроблено та подано на обговорення проект Програми по 
благоустрою населених пунктів Калинівської селищної територіальної громади на 2021 - 
2023 роки.
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Активізовано роботу з погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги шляхом 
залучення громадськості, проведення інформаційної кампанії щодо шляхів стягнення 
заборгованості в судовому порядку.

В галузі водопостачання, водовідведення з метою забезпечення населення якісною питною 
водою та послугою централізованого водопостачання та водовідведення було реалізовано 
проект Реконструкція трубопроводу водопостачання від майданчика фільтрувальної станції до 
амбулаторії, вздовж будинку 61 по вул.Центральна смт Калинівка», загальна вартість робіт 
становить 1119,5 тис. грн. (кошти місцевого бюджету).

Наразі реалізується проект «Реконструкція трубопроводу водопостачання по вул.Паркова 
в смт. Калинівка Фастівського району Київської області» на засадах співфінансування з 
обласного бюджету у сумі 559,2 тис.грн. та бюджету Калинівської селищної територіальної 
громади.

1.3. Будівельна діяльність

За 9 місяців 2021 року значна увага приділяється розвитку сфери житлово-комунального 
господарства. Вживалися заходи, спрямовані на забезпечення беззбиткового функціонування 
підприємств, які надають послуги в сфері житлово-комунального господарства, здійснювалося 
технічне переоснащення об'єктів вказаної галузі.

1.4. Містобудівна діяльність

Протягом звітного періоду сектором містобудування та архітектури Калинівської 
селищної ради була виконана наступна робота:

для реалізації Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» сектором 
проводиться роз’яснювальна робота щодо необхідності розроблення містобудівної 
документації, а також організовано зустрічі за участю розробників.

за звітний період до сектору надійшло 255 заяв;
зареєстровано та видано будівельних паспортів індивідуальної житлової та садово-дачної 

забудови - 66;
зареєстровано та видано містобудівні умови та обмежень об’єкту будівництва - 3; 
підготовлено та надано дозволів на розроблення детального плану території -11; 
підготовлено та надано дозволів на затвердження детального плану території - 4; 
підготовлено та надано рішення про присвоєння поштових адрес - 67;
підготовлено та надано рішення про переведення дачного (садового) будинку в житловий 

будинок - 2;
підготовлено та надано довідки про уточнення поштової адреси - 4; 
підготовлено та надано дозволів на розміщення зовнішньої реклами - 1.

Надання адміністративних послуг

З метою належної організації виконання Закону України «Про адміністративні послуги» 
та реформування системи надання адміністративних послуг з 20.09.2020 розпочав 
функціонування Центр надання адміністративних послуг Калинівської селищної ради 
Фастівського району Київської області (далі - ЦНАП).

ЦНАП - це постійно діючий робочий орган Калинівської селищної ради Фастівського 
району Київської області, надання адміністративних послуг в якому здійснюється 
адміністраторами ЦНАП, у тому числі шляхом їх взаємодії з суб’єктами надання 
адміністративних послуг.

З метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності 
ЦНАП у структурі Калинівської селищної ради утворено відділ надання адміністративних 
послуг, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальності за 
організацію діяльності ЦНАП.

У роботі ЦНАПу приймають участь наступні суб’єкти надання адміністративних послуг:
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1. Сектор містобудування та архітектури Калинівської селищної ради;
2. Сектор власності та земельних відносин Калинівської селищної ради;
3. Управління економічного розвитку, житлово-комунального господарства, 

капітального будівництва та інфраструктури Калинівської селищної ради;
4. Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Калинівської селищної ради;
6. Васильківське районну управління ГУ Держпродспоживслужби у Київській області;
7. Відділ у Васильківському районі ГУ Держгеокадастру у Київській області;
8. Васильківський РВ Центрального міжрегіонального управління Державної 

міграційної служби у м. Києві та Київській області;
9. Управління патрульної поліції у м. Київ та Київській області;
10. Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області;
11. Державне агентство водних ресурсів України;
12. Відділ надання адміністративних послуг Калинівської селищної ради;
13. Управління соціального захисту населення Калинівської селищної ради;
14. Васильківська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості;
15. ГУ Пенсійного фонду України в Київській області.
Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 16 травня 2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних 
послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» із змінами та 
доповненнями станом на звітну дату через ЦНАП надається 216 адміністративних послуг, із 
них 25 послуг надається в електронному вигляді. Вживаються всі необхідні дії щодо 
запровадження надання всіх адміністративних послуг в електронному вигляді.

Станом на звітну дату адміністраторам ЦНАП відкрито електронні ключі доступу до 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру актів цивільного 
стану, Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань, програмного комплексу автоматизації роботи Центрів надання адміністративних 
послуг ІС «Вулик», РТГ ДМС, ІІС «Соціальна громада», Державного земельного кадастру, 
Єдиного державного демографічного реєстру, Конфіденційного каналу зв’язку, Єдина 
державна електронна система у сфері будівництва.

За період роботи ЦНАПу протягом III кварталу 2021 року надійшло 15956 звернень, із 
них надано 7978 адміністративних послуг. 7211 адміністративних послуг надано виконавчими 
органами Калинівської селищної ради, як безпосереднього суб’єкта надання адміністративних 
послуг.

З питань отримання консультацій до ЦНАП протягом III кварталу 2021 року 
звернулося 7500 заявників. Консультації надаються не лише при особистому зверненні 
громадян, а й за допомогою телефонного зв’язку та електронної пошти.

Центр надання адміністративних послуг Калинівської селищної ради Фастівського району 
Київської області приймав участь у III раунді міжнародної програми и-Ьеаб з Європою та 
отримав від програми інституційну допомогу, дизайн-проект, меблі, комп’ютерну техніку та 
інформаційну систему ПК ЦНАП (Вулик).

Оприлюднення офіційної інформації про роботу ЦНАП здійснюється шляхом наповнення 
офіційної сторінки Калинівської селищної ради https://www.kalynivskarada.gov.ua/ та 
відповідної сторінки у мережі Фейсбук.

ЦНАПом постійно проводиться відповідна робота із суб’єктами звернення в частині 
обізнаності та подальшого їх навчання в частині подання та отримання адміністративних 
послуг в електронному вигляді. Для цього в приміщенні ЦНАП розташовано місце для 
самообслуговування відвідувачів.

Проблемні питання, які виникають при організації надання адміністративних послуг в 
Центрі надання адміністративних послуг Калинівської селищної ради: 
Складні процедури впровадження надання адміністративних послуг через ЦНАП, а саме:

• довготривале та складне оформлення доступів до Єдиного державного демографічного 
реєстру, а також впровадження надання паспортних адміністративних послуг;
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• дороговартісне обладнання для надання паспортних адміністративних послуг та 
реєстрації транспортних засобів.
Не можливість підписання узгодженого рішення з Пенсійним фондом України в частині 
надання адміністративних послуг в сфері пенсійного забезпечення через адміністраторів 
ЦНАП.

В свою чергу, ЦНАП постійно удосконалює свою роботу, розширює спектр послуг, 
забезпечує комфортне перебування відвідувачів та високу якість обслуговування. На 
офіційному веб-сайті Калинівської селищної ради, а також сторінці ФБ можна ознайомитись з 
інформацією щодо функціонування Центру та інформацію щодо отримання всіх 
адміністративних послуг через ЦНАП.

Гуманітарна сфера

1.1.Освіта

Освіта є однією з найважливіших сфер життя нашої громади. Саме система освіти 
значною мірою визначає соціально-економічний, культурний та духовний розвиток. За 
результатами грунтовного аналізу стану справ в освітній галузі були визначені пріоритетні 
напрями діяльності в 2021 році, а саме:

- якісний розвиток реформ НУШ, який на десятиліття визначить, якими 
компетентностями, знаннями та вміннями мають оволодіти учні 5-9 класів НУШ;

- масштабна реформа по діджиталізації освіти, тобто підвищення рівня цифрової освіти 
вчителів, що дасть більше інструментів як для викладачів, так і для учнів в умовах 
спричинених Соуісі -19. Спеціалісти відділу освіти регулярно проводять навчання в 
підпорядкованих нам закладах для покращення комунікації між всіма учасниками освітнього 
процесу.

У Калинівській територіальній громаді Фастівського району функціонує 7 закладів 
загальної середньої освіти з 3-ма дошкільними відділеннями, 4 заклади дошкільної освіти, 
КЗ ПО «ЦДЮР».

У 8 закладах загальної середньої освіти навчається 2339 учнів, що на 36 учнів більше, ніж 
у попередньому 2020/2021 навчальному році.

Учні закладів освіти громади навчаються у 114-ти - 1-11 класах. В 1-4 класах навчається 
1026 дітей, в 5-9 класах -1124 дитини, і відповідно в 10-11 класах 189 дітей. Середній показник 
наповнюваності класів 21 учень.

Кількість груп продовженого дня 17, в яких виховується 540 учнів, що становить 50% від 
усіх учнів початкової школи.

Таким чином, робота закладів освіти у 2020/2021 навчальному році спрямована на 
створення сприятливих умов для дітей, які навчаються у закладах загальної середньої освіти, 
забезпеченню їх правового та соціального захисту.

Мережа закладів освіти Калинівської селищної ради сформована з урахуванням 
соціального попиту батьківської громадськості та економічного потенціалу громади, яка здатна 
задовольнити конституційне право громадян на освіту в різних формах. Цього року була 
проведена оптимізація освітньої мережі, тому у зв’язку з низькою наповненістю класів та 
невідповідною якістю наданих освітніх послуг відбулось закриття (ліквідація юридичної особи) 
Порадівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів- 
дошкільний навчальний заклад». Всі учні закритого закладу розпочали 2021-2022 навчальний 
рік у Великосолтанівській гімназії. Забезпечення підвезення учнів сіл Порадівки та Руликова 
здійснюється перевізником.

З метою реалізації плану оптимізації освітньої мережі відбулось призупинення набору в 
10-ті класи у наступних закладах: Малосолтанівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Плесецькій ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, Данилівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Калинівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2. Натомість, для 
покращення якості освітніх послуг, з урахуванням потужної матеріально-технічної бази, всі 
учні громади 10-х класів навчаються в опорному закладі освіти - ОЗО «Калинівський 
Академічний Ліцей-освітній центр» з 1 філією «Великосолтанівська гімназія». Організовано 
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підвезення учнів 10-11 класів до опорного закладу - ОЗО «Калинівський Академічний 
Ліцей-освітній центр».

З метою задоволення освітніх потреб Калинівської територіальної громади було створено 
шляхом перепрофілювання Малосолтанівської ЗОНІ І-ІІІ ступенів структурний підрозділ 
дошкільної освіти «Лісова казка» в селі Мала Солтанівка.

За 9 місяців 2021 року на території Калинівської громади проведені наступні роботи 
щодо будівництва, реконструкції та капітального ремонту у закладах освіти, а саме:

• Будівництво багатофункціонального майданчика ОЗО "Калинівський академічний 
ліцей-освітній центр" за адресою: вул.Центральна 59 смт Калинівка Фастівського 
району Київської області, загальна вартість робіт - 2397 тис. грн.(місцевий бюджет).

• Капітальний ремонт Кожухівської ЗОНІ Фастівського району Київської області на 
суму 588,5 тис. грн.(місцевий бюджет).

Розпочато реконструкцію частини приміщень Калинівської ЗОНІ І-ІІІ ступенів № 2 під 
заклад дошкільної освіти по вул.Пушкіна, 23 смт Калинівка Фастівського району Київської 
області, загальна вартість робіт - 16518 тис. гривень.

Розпочато реконструкцію ОЗО "Калинівський академічний ліцей-освітній центр" в селищі 
Калинівка загальна вартість робіт - 29963,3 тис. грн., з обласного бюджету станом на 
01.10.2021 року виділені кошти в розмірі 5000 тис.гривень.

1.2. Охорона здоров'я

З метою покращання якості та організації надання первинної медичної допомоги 
населенню Калинівської територіальної громади було створене Комунальне некомерційне 
підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Калинівської селищної ради», до 
складу якого з 01.10.2021 року передані від «Васильківського центру первинної медико- 
санітарної допомоги» Київської області наступні структурні підрозділи:

• Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини за адресою: Фастівський 
район, смт. Калинівка, потужність амбулаторії 160 відвідувань в зміну;

• Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини за адресою: Фастівський 
район, с. Плесецьке, потужність амбулаторії 70 відвідувань в зміну;

• Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини за адресою: Фастівський 
район, с. Велика Солтанівка, потужність 50 відвідувань в зміну;

• Фельдшерсько-акушерський пункт за адресою: Фастівський район, с. Діброва;
• Фельдшерсько-акушерський пункт за адресою: Фастівський район, с. Данилівка;
• Фельдшерсько-акушерський пункт за адресою: Фастівський район, с. Кожухівка;
• Фельдшерсько-акушерський пункт за адресою: Фастівський район, с. Руликів;
• Фельдшерський пункт за адресою: Фастівський район, с. Варовичі;
• Фельдшерсько-акушерський пункт за адресою: Фастівський район, с. Данилівка;
• Фельдшерсько-акушерський за адресою: Фастівський район, с. Мала Солтанівка.

І.З.Культура

Мережа закладів культури Калинівської селищної ради складається з:
-Калинівська дитяча школа мистецтв;
-Музей старожитностей с.Данилівка;
-сільські клуби : с.Діброва, с. Липовий Скиток;
-будинки культури: смт Калинівка, с.Плесецьке, с.М.Солтанівка, с. Кожухівка;
-бібліотеки: смт Калинівка, с. Кожухівка, с. Велика Солтанівка, с. Данилівка, с. Діброва, 
с.Мала Солтанівка, с.Плесецьке, с. Порадівка, с. Липовий Скиток;
- комунального закладу «Інформаційно-просвітницький центр».

Протягом січня-вересня 2021 року діяльності сектору культури, туризму та з питань 
діяльності ЗМІ діяльності масової інформації Калинівської селищної ради були проведені такі 
заходи :

- День Соборності та Єдності України (15.01)
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- День пам’яті Героїв Небесної Сотні (20.02)
- Літературно-мистецкий фестиваль-конкурс «Шевченкіана 2021» (26.04)
- День пам’яті Чорнобильської трагедії (09.05)
- День пам’яті та примирення (08.05)
- День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (09.05)
- День захисту дітей (01.06)
- День Конституції та День молоді (28.06)
- Свято Івана Купала с. М. Солтанівка (06.07)
- Свято Івана Купала с. Плесецьке (06.07)
- Свято Івана Купала с. Кожухівка (06.07)
- Святкування 30-річниці Незалежності України (24.08)
- День пам’яті захисників України (28.08)
- День села, Даниліський старостинський округ с. Данилівка (04.09)
- День села, Варовицький старостинський округ с. Варовичі (04.09)
- День селища міського типу Калинівка (12.09)
- День села, Плесецький старостинський округ, с. Плесецьке (18.09)
- День села, Дібрівський старостинський округ, с. Багрин (25.09)

Всі заходи спрямовувалась на реалізацію державної політики у сфері культури та 
мистецтв, охорони культурної спадщини, музейної т бібліотечної роботи, розвитку 
туристичної індустрії, на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку 
культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг для 
кожного громадянина, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення 
доступності всіх видів кожного громадянина.

В основу діяльності закладів культури Калинівської селищної ради покладено 
реалізацію профільних програм, поповнення бібліотечних фондів, сприяння діяльності 
осередків, реконструкції та капітальні ремонти закладів, Національних творчих спілок, охорони 
та збереження нематеріальної культурної спадщини, розвитку музейної справи, паспортизації 
об’єктів культурної спадщини.

За 9 місяців 2021 року на території Калинівської громади проведені роботи щодо 
будівництва, реконструкції та капітального ремонту у закладах культури громади, а саме:

Капітальний ремонт приміщення Калинівського селищного будинку культури по вул. 
Центральна, 57 Л смт. Калинівка Фастівського району Київської області, загальна вартість 
робіт - 300 тис. грн. (кошти місцевого бюджету).

1.4. Фізична культура та спорт

Одним із важливих напрямків позашкільної освіти у громаді є діяльність комунального 
закладу позашкільної освіти «Центр дитячо-юнацького розвитку».

Головним напрямком своєї роботи КЗ ПО «ЦДЮР» вважає зміцнення здоров’я 
підростаючого покоління Української нації, покращення здоров’я школярів, підвищення 
фізичної підготовки та спортивних результатів школярів громади.

У 2020/2021 навчальному році в Комунальному закладі позашкільної освіти у 26 
навчально-тренувальних групах навчається 450 учнів спортивної школи. Робота 
КЗ ПО «ЦДЮР» проходить в спортивних залах, спортивних майданчиках та стадіонах 
загальноосвітніх шкіл громади, а також на спортивних спорудах сільських і селищних рад.

Тренери КЗ ПО «ЦДЮР» працюють на території Калинівської ОТГ Фастівського району 
Київської області, а саме працює 8 спортивних секцій: баскетболу, боксу, волейболу, дзюдо, 
настільного тенісу, панкратіону, тхеквондо та футболу.

Проблемні питання галузі:
розвиток матеріально-технічної бази фізичної культури і спорту та побудова нових 

спортивних майданчиків;
оновлення та придбання нової спортивної форми та спортивного інвентарю, обладнання.
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1.5. Туризм

Пріоритетними завданнями організація та проведення в громаді різнопланових 
туристичних заходів, підтримка перспективних видів туризму, об’єктів, туристичних 
маршрутів, продуктів, спрямованих на популяризацію внутрішнього туристичного продукту 
(акції, фестивалі, виставки, ярмарки, круглі столи, заходи з нагоди Всесвітнього дня туризму 
та Дня туризму в Україні тощо).

Протягом січня-жовтня 2021 року діяльності сектору культури, туризму та з питань 
діяльності ЗМІ діяльності масової інформації Калинівської селищної ради були проведені такі 
заходи:

• Велопробіг до Дня вишиванки (22.05)
• Велопробіг маршрут с. Плесецьке (17.07)

1.6. Молодіжна політика та національно-патріотичне виховання

Основними пріоритетами в реалізації молодіжної політики стали формування 
національної свідомості та патріотичне виховання молоді, розвитку комплексної системи 
національно-патріотичного виховання, розширення системи неформальної освіти, формування 
правової культури та профілактика протиправної поведінки молоді, підтримка діяльності 
громадських об’єднань, учнівського та студентського самоврядування, пропаганда здорового 
способу життя серед молоді та підлітків, підтримка творчої та обдарованої молоді, сприяння 
розвитку дозвілля молоді, науково-методичне та інформаційне сприяння здійсненню 
молодіжної політики, поліпшення становища молодої сім’ї, зайнятість молоді, захист її від 
безробіття та розвиток трудової активності, встановлення міжнародних молодіжних контактів.

В Калинівській ОТГ працює Територіальний орган учнівського самоврядування дітей 
Калинівської громади. Координатори учнівського самоврядування брали участь в таких 
заходах: майстерка «Технологія формування іміджу сучасного лідера органу учнівського 
самоврядування», тренінг «Коучинг як один із напрямків менеджменту в умовах сучасного 
закладу позашкільної освіти», базовий тренінг Програми «Молодіжний працівник-2021» від 
Київського обласного молодіжного центру.

Учні закладів загальної середньої освіти та вихованці КЗ ПО «ЦДЮР» стали активними 
учасниками обласних заходів: конкурс фоторобіт «Неосяжна моя, Україно!», галерея творчості 
«Український сувенір» (в рамках Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір» ), 
фестиваль лідерів органів учнівського самоврядування Київщини «ЛідерБЕ8Т-2021».

Учениця 11 класу Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Дерій Катерина була учасником 
III етапу Всеукраїнської школи з громадянської та волонтерської участі й патріотичного 
виховання «Агенти змін» НЦ «Мала академія наук України».

В закладах освіти відбулись такі заходи: до Дня знань (проект «Зелена країна»), Тиждень 
безпеки дорожнього руху, Олімпійський тиждень, до Всеукраїнського тижня з протидії 
булінгу, до Дня пам’яті жертв Бабиного Яру, до Міжнародного дня миру, до Дня захисників і 
захисниць України (Благодійна акція «Привітай воїнів з Днем захисника та захисниць 
України»).

З нагоди свята Дня захисників та захисниць України в Калинівській громаді була 
проведена дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Загартовані», в якій активно брали 
участь учні закладів загальної середньої освіти.

В Калинівській громаді відбулись спортивні змагання з міні-футболу серед учнів закладів 
освіти.

Мета діяльності педагогічних колективів закладів освіти спрямована на удосконалення 
національно-патріотичного виховання, формування всебічно і гармонійно розвинутої 
особистості з постійною потребою в самореалізації та самовдосконаленні.

Актуальними для педагогів закладів є:
• забезпечення виконання нової «Концепції національно-патріотичного виховання 

молоді», фізичного, психічного та соціального розвитку, формування здорового способу життя 
дітей та молоді;



• збереження та розширення мережі творчих об’єднань КЗ ПО «І ІД ТОР» з метою 
забезпечення рівного доступу дітей до якісної позашкільної освіти, створення гуртків 
військово-патріотичного напрямку діяльності;

• сприяння формуванню життєвих цінностей вихованців, забезпечення умов для 
розкриття, розвитку та реалізації творчого потенціалу вихованців, сприяння самореалізації 
вихованців шляхом розкриття їх природних здібностей;

• продовження впровадження в систему виховної роботи КЗ ПО «ЦДЮР» та освітніх 
закладів громади військово-патріотичної дитячо-юнацької гри «Сокіл» («Джура»), залучення 
громадських організацій та органів місцевого самоврядування до здійснення національно- 
патріотичного виховання учнівської молоді та вихованців КЗ ПО «ЦДЮР».

Охорона навколишнього природного середовища

З метою забезпечення виконання пріоритетних завдань у сфері екології рішенням 
Калинівської селищної ради затверджена «Програма поліпшення технічного та екологічного 
стану водойм на території Калинівської селищної територіальної громади на 2021- 2025 роки», 
основною метою якої є екологічне покращення, розчищення, регулювання русел та поліпшення 
санітарного стану водойм, їх благоустрою з послідуючим виготовленням паспортів 
водних обєктів.

На постійній основі проводиться робота з утримання та обслуговування парків, скверів, 
зон відпочинку, ландшафтних, рекреаційніх та прибережних зон, територій загального 
користування; об'єктів зеленого господарства; кронування, санітарна очистка визначених 
комісійно дерев, кущів, видалення аварійної рослинності.

Профілактика та протидія злочинності

З метою профілактики правопорушень і забезпечення охорони громадського 
правопорядку на території громади діє КП «Калинівська варта», створене рішенням 
Калинівської селищної ради від 12.06.2020 № 835-49-УІІ.

За 9 місяців 2021 року на «гарячу лінію» КП «Калинівська варта» надійшло 
977 повідомлень, в соціальних мережах - 118 повідомлення, зроблено усних зауважень та 
попереджень громадянам (паління в громадських місцях, розпивання алкогольних напоїв та 
слабоалкогольних напоїв, сміт) - 1600, складено 162 приписів та 181 протоколи про 
адміністративні правопорушення в сфері благоустрою, складено 39 протоколів про 
адміністративні правопорушення за ст.178 КУпАП, винесено 142 попередження про паління 
сміття (листя, трава, побутове сміття).

За звітний період КП «Калинівська варта» проведено роботу з охорони 147 громадських 
заходів, 59 громадянам надано першу медичну допомогу до приїзду бригади екстреної 
(швидкої) допомоги, у 144 випадках, у рамках співпраці з працівниками поліції, надано 
допомогу у виявленні і оформленні правопорушень та злочинів.

Відповідно до реалізації проекту МВС "Поліцейський офіцер громади", з метою 
забезпечення порядку та запобігання правопорушень з серпня 2021 року у межах 
територіальної громади почав працювати офіцер громади.

Основні напрями співпраці офіцера та поліції з органом місцевого самоврядування, 
Калинівською вартою є:

насамперед, це спільне патрулювання у місцях масового скупчення людей, особливо, у 
нічний час;

реагування на побутові сварки, виїзди зі службами до сімей соціальних статусів, контроль 
несанкціонованого вивезення сміття, благоустрій, просвітницька діяльність в школах, 
попередження злочинів та інше.
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ОЦІНКА ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022 РІК З УРАХУВАННЯМ ВТРАТ ДОХОДІВ 

МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ВНАСЛІДОК НАДАНИХ КАЛИНІВСЬКОЮ СЕЛИЩНОЮ 
РАДОЮ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ

( п.п.б) п.пЛ ) пЛ ст.76 Бюджетного кодексу України )

ДОХОДИ

В основу розрахунків доходів селищного бюджету на 2022 рік покладено основні 
прогнозні показники економічного і соціального розвитку територіальної громади, врахування 
вимог чинного Податкового та Бюджетного кодексів України, проекту Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2022 рік» (II читання) та інших законодавчих актів України, що 
стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Враховано основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку 
України на 2022-2024 роки, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 
№ 586 та основні завдання бюджетної політики, спрямовані на забезпечення збалансування 
бюджету територіальної громади; статистичні показники, які використовуються при 
розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2020 рік, очікувані 
надходження за 2021 рік; фактичне виконання дохідної частини за результатами 
2019 - 2020 років та 10 місяців 2021 року; рішення Калинівської селищної ради від 14.07.2021 
року № 131-06-УП « Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки на території Калинівської селищної територіальної громади», 
14.07.2021 № 132-06-УІІ « Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 
території Калинівської селищної територіальної громади», 14.07.2021 року № 133-06-УП” Про 
встановлення ставок єдиного податку» ; міжбюджетні трансферти з державного та обласного 
бюджету.

Прогноз доходів бюджету Калинівської селищної територіальної громади на 
2022 рік обраховано в сумі 282 166 573 грн, у тому числі:
• загального фонду - 279 994 000 грн.;
• спеціального фонду - 2 172 573 гривень.

Структура доходів бюджету Калинівської селищної територіальної громади 
на 2022 рік
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Загальний фонд

Планові показники дохідної частини загального фонду бюджету територіальної громади 
(з урахуванням трансфертів) на 2022 рік обраховано у сумі 279 994 000 грн., в т.ч. податки і 
збори - 217 100 000 грн., міжбюджетні трансферти - 62 894 000 гривень.

Питома вага запланованих податків та зборів до бюджету Калинівської селищної 
територіальної громади на 2022 рік

плата за надання 
адмін.послуг 

650,0.грн. 
або 0,3 %

4 000,0 т.грн. 
або 57,1%

ПДФО

єдиний податок 
35200,От.грн.
або 16,2%

інші (рентна плата, 
адмін. штрафи, 

трансп. податок)

та орендна плата 
за землю 

37350,0 т.грн. або 
17,2%

податок на 
нерухоме майно, 

відмінне від 
зем.ділянки 13430,0 

т.грн. 
або 6,2 %

акцизний податок 
5620,От.грн.

або 2,6%

850,0 т.грн.
або 0,4%

Оновним джерелом надходжень загального фонду бюджету територіальної громади є 
податок на доходи фізичних осіб, що становить 57,1 відсотка від загальної суми надходжень 
податків та зборів до загального фонду на 2022 рік.

Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України відрахування податку на доходи 
фізичних осіб до бюджету територіальної громади становлять 60 відсотків.

Обсяг податку на доходи фізичних осіб визначений на 2022 рік у сумі 
124 000 000 гривень. Ріст надходжень даного податку у 2022 році становить 13,2 % до 
очікуваних надходжень 2021 року.
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Динаміка надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджету Калинівської 
селищної територіальної громади

109 551,8т.грн. 124 000,0 т.грн.

Очікувані надходження 2021 року Проект 2022 року

Надходження акцизного податку у 2022 році прогнозується у сумі 5 620 000 грн., що 
порівняно із очікуваним надходженням 2021 року збільшуються на 387 200 грн, або на 
7,4 відсотка, з них:
- акцизного податку з виробленого та ввезеного на митну територію України пального - 
З 120 000 грн., ріст до очікуваних надходжень 2021 року 7,4 відсотка , або 217 600 грн.;
- акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів - 2 500 000 грн., ріст до очікуваних надходжень 2021 року 7,3 відсотка, або 
169 600 гривень.

Динаміка надходжень акцизного податку до бюджету Калинівської селищної 
територіальної громади

+387,2 тис.грн., 
або 7,4%

+1251,1тис.грн.
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Надходженням плати за землю у 2022 році прогнозується у сумі 37 350 000 грн., 
порівняно із очікуваними надходженнями 2021 року, збільшуються на 1 804 700 грн або на 5,1 
відсотка.

Динаміка надходжень плати за землю до бюджету Калинівської селищної 
територіальної громади

+1804,7тис.грн.,

Надходженням податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у 
2022 році прогнозується у сумі 13 430 000 грн., порівняно із очікуваними надходженнями 2021 
року, збільшуються на 990 900 грн., або на 8,0 відсотка.

Динаміка надходжень податку на нерухоме майно до бюджету Калинівської селищної 
територіальної громади
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Надходження єдиного податку до бюджету територіальної громади у 
2022 році заплановано у сумі 35 200 000 грн., і збільшується порівняно із очікуваним 
показником у 2021 році на 2 859 700 грн., або 8,8 відсотка.

Динаміка надходжень єдиного податку до бюджету Калинівської селищної 
територіальної громади

Надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів 
заплановано у сумі 610 000 грн, що на 17 300 грн., більше очікуваних надходжень 2021 року.

Надходження рентної плати за користування надрами на заплановано у сумі 
110 000 грн, на рівні очікуваних надходжень очікуваних надходжень 2021 року.

Плата за надання адміністративних послуг на 2022 рік прогнозуються в сумі 
650 000 грн., що на 14,7 відсотка, або 83 300 грн, більше очікуваних надходжень 
2021 року, а саме:

адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань - 120 000 грн., що на 13,0% більше ніж очікувані 
надходження у 2021 році;
плата за надання інших адміністративних послуг - 130 000 грн., що на 20,0% більше ніж 
очікувані надходження у 2021 році;
адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень - 380 000 грн., що на 12,9% більше ніж очікувані надходження у 2021 році;
плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг - 
20 000 грн., що на 27,4 % більше ніж очікувані надходження у 2021 році.

Надходження адміністративних штрафів у 2022 році прогнозується у сумі 
80 000 гривень.
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Прогнозна сума транспортного податку на 2022 рік становить 50 000 гривень.

Міжбюджетні тансферти

Крім податкових та неподаткових надходжень, до загального фонду бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади передбачені надходження міжбюджетних 
трансфертів на загальну суму 62 894 000 грн., а саме:

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 61 774 600 грн.;
дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з 
державного бюджету - 586 500 грн.;
інші субвенції з місцевого бюджету - 532 900 гривень.

Спеціальний фонд

Планові показники за доходами спеціального фонду бюджету територіальної громади 
сформовані згідно статті 69’1 Бюджетного кодексу України, за рахунок власних надходжень 
бюджетних установ.

Прогнозний обсяг власних надходжень бюджетних установ, визначений відповідно до 
прогнозних показників головних розпорядників бюджетних коштів .

Так, прогнозна сума власних надходжень на 2022 рік становить 2 172 573 гривень.

ккд Найменування згідно з 
Класифікацією доходів 

бюджету
Установа

Прогноз 
на 2021 рік 

(грн.)

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством 2 172 573

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

Сектор культури, туризму та 
питань діяльності засобів масової 
інформації Калинівської селищної 
ради - 220 000 грн.;

Відділ освіти, молоді та спорту 
Калинівської селищної ради - 
1 702 573 грн.

1 922 573

25010300 Плата за оренду майна 
бюджетних установ

Калинівська селищна рада - 
250 000 грн. 250 000

Рішення Калинівської селищної ради від 14.07.2021 року № 131-06-УІІ « Про 
встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки на території Калинівської селищної територіальної громади» (Додаток 2) встановлено 
перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 
266.4.2 пункту 266.4 ст.266 ПКУ із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки.

Рішення Калинівської селищної ради від 14.07.2021 № 132-06-УІІ « Про встановлення 
ставок та пільг зі сплати земельного податку на території Калинівської селищної 
територіальної громади» ( Додаток 2 ) встановлено перелік пільг для фізичних та юридичних 
осіб наданих відповідно до п.284.1 ст284 ПКУ, із сплати земельного земельного податку.
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ПОЯСНЕННЯ ДО ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРОЄКТУ РІШЕННЯ ПРО БЮДЖЕТ 
КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022 РІК, 

ВКЛЮЧАЮЧИ АНАЛІЗ ПРОПОНОВАНИХ ОБСЯГІВ ВИДАТКІВ І КРЕДИТУВАННЯ 
ЗА БЮДЖЕТНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ

( п.п.в) п.п.1 ) пЛ ст.76 Бюджетного кодексу України )

ВИДАТКИ

При формуванні видаткової частини бюджету на 2022 рік були враховані потреби 
головних розпорядників коштів, відповідно до поданих ними бюджетних запитів, та реальні 
можливості бюджету.

В першочерговому порядку врахована потреба в коштах на оплату праці працівників 
бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, 
на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, 
природний газ, які споживаються бюджетними установами.

Видаткову частину селищного бюджету на 2022 рік сформовано в сумі 
282 166 573 гривень, у тому числі видатки загального фонду - 217 057 105 грн., спеціального - 

65 109 468 грн., в т.ч. власні надходження установ - 2 172 573 грн. та кошти бюджету розвитку 
- 62 936 895 гривень.

Планується профіцит бюджету за загальним фондом та дефіцит за спеціальним фондом, 
за рахунок спрямування до бюджету розвитку коштів із загального фонду селищного бюджету 
в сумі 62 936 895 гривень.

Загальний фонд

Видатки загального фонду бюджету Калинівської селищної ради складають 217 057 105 
грн., з них:

- кошти селищного бюджету - 154 163 105 грн.;
- міжбюджетні трансферти - 62 894 000 гривень.
У структурі видатків бюджету на 2022 рік найбільшу питому вагу складають видатки на 

виплату заробітної плати з нарахуваннями - 158 621 445 грн., що складає 73,1 % загального 
обсягу запланованих видатків загального фонду на 2022 рік, що на 17,5 % відсотка більше 
планових видатків 2021 року та на оплату енергоносіїв - 15 828 365 грн., що складає 7,3 % 
загального обсягу запланованих видатків загального фонду, що на 10,4 % більше планових 
видатків 2021 року.

Найбільшу питому вагу у видатковій частині загального фонду бюджету складають 
видатки на соціальну сферу: освіта, охорона здоров’я, соціальний захист і соціальне 
забезпечення, культура і мистецтво, фізична культура і спорт.
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Видатки на утримання установ за функціональною класифікацією (по галузях)

Резервний фонд 
2000, Отис.грн., або 

0,9% 
Інша діяльність

Фізкультура і спо, 
475,0тис.грн., або 

0,22%

Культура і мистецтво 
6601,1тис.грн., або 

3,04%

Соц.захистта

Реверсна дотація
12385,7 тис.грн., або 

5,7%

Державне 
управління 44505,2 
тис.грн., або 20,50%

ЖКГ 17756,3 тис.грн., 
або 8,2%

4315,6тис.грн., або
2,0%

Охорона здоров'я 
892,7тис.грн., або 

0,4%

Освіта 119142,8
тис.грн., або 54,9%

Державне управління

В бюджеті Калинівської селищної територіальної громади на 2022 рік на утримання 
органів державного управління (селищна рада, управління фінансів, управління соціального 
захисту населення, управління економічного розвитку, житлово-комунального господарства, 
капітального будівництва та інфраструктури, посадових осіб відділу освіти, сектору молоді та 
спорту і сектору культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації) 
передбачені видатки в сумі 44 505 161 гривень, що на 13,2% більше, в порівнянні із 
затвердженими показниками на 2021 рік.

Освіта

На галузь «Освіта» в бюджеті Калинівської селищної територіальної громади на 2022 рік 
передбачено 119 142 840 грн., що більше від показників 2021 року на 8,4 %.

Видатки розподілені наступним чином:
• видатки установ, які утримуються за рахунок освітньої субвенції - 

61 774 600 гривень. Вказана субвенція спрямовується на заробітну плату педагогічним 
працівникам загальноосвітніх навчальних закладів;

• на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів 
освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 586 500 гривень.
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Кошти додаткової дотації спрямовуються на заробітну плату непедагогічного персоналу 
загальноосвітніх навчальних закладів;

• видатки установ, які утримуються за рахунок коштів селищного бюджету - 
56 781 740 гривень, з них: на 4 дошкільні заклади освіти з кількістю дітей 480 чол. - 
20 107 216 грн., 8 загальноосвітніх навчальних закладів з кількістю дітей 2534 чол. - 
26 778 271 грн., Комунальний заклад позашкільної освіти Калинівської селищної ради «Центр 
дитячо-юнацького розвитку» - 5 085 013 грн., бухгалтерія - 2 381 797 грн., та комунальний 
заклад Калинівської селищної ради «Калинівська дитяча школа мистецтв» з кількістю дітей 
152 чол. - 2 414 963 грн., інші програми та заходи у сфері освіти - 14 480 гривень.

Із зазначених видатків, на оплату праці спрямовується 106 904 663 грн., що складає 89,7% 
видатків на галузь «Освіта», з них: за рахунок освітньої субвенції - 61 774 600 грн., додаткової 
дотації - 586 500 грн., селищного бюджету - 44 543 563 гривень. На оплату комунальних 
послуг та енергоносії передбачено 8 547 789 грн., що складає 7,2% в структурі видатків по 
галузі.

Видатки на продукти харчування заплановані в сумі 2 856 374 гривень. Харчування в 
дошкільних навчальних закладах та загальноосвітніх навчальних закладах обраховано 
виходячи з встановленої вартості харчування, затвердженим рішенням Калинівської селищної 
ради від 26.02.2021 № 54-04-VIII «Про встановлення вартості придбання продуктів харчування 
та переліку категорій дітей, харчування яких повністю або частково здійснюється за рахунок 
бюджетних коштів».

Охорона здоров’я

Видатки на галузь «Охорона здоров’я» на 2022 рік складають 892 700 гривень, що на 
85,3% менше, в порівнянні із затвердженими показниками на 2021 рік.

Видатки передбачені на фінансову підтримку комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Калинівської селищної ради 
(КНП), на оплату енергоносіїв, придбання предметів та матеріалів, оплату послуг та інше - 
842 700 грн. та на Програму впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських 
засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за 
певними категоріями захворювань на території Калинівської громади - 50 000 гривень.

Зменшення видаткової частини пояснюється тим, що фінансування основних статтей 
витрат на комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» здійснюватиметься через Національну службу здоров’я України.

У 2021 році на КНП спрямовувалися кошти лише із селищного бюджету.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення в селищному бюджеті 
на 2022 рік передбачені у сумі 4 315 565 гривень, що більше від показників 2021 року на 
65,0%, з них: субвенція з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 532 900 грн, селищного бюджету - 
З 782 665 гривень.

Із загальної суми видатків заплановано:
- на надання одноразової матеріальної допомоги жителям Калинівської громади та

виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам 
похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, відповідно до програми 
«Турбота» - 940 000 грн,

- на надання адресної матеріальної допомоги хворим жителям Калинівської селищної
ради нефрологічного профілю, які потребують гемодіалізу, відповідно до програми 
«Здоров’я» - 930 000 грн,

- на Програму соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, операції
Об’єднаних сил та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників 
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антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та учасників Революції Гідності
- 580 000 грн.,

- на Програму фінансування заходів щодо святкування Дня Святого Миколая, новорічних
свят для дітей - 200 000 грн.,

- на заходи по Програмі розвитку національно-патріотичного виховання на території
Калинівської селищної ради - 150 000 грн.,

- на заходи по Програмі розвитку молодіжної політики на території Калинівської
селищної ради - 300 000 грн.,

- на утримання працівників сектору молоді та спорту - 682 665 гривень.
- субвенція з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 532 900 гривень.

Культура і мистецтво

Загальна сума видатків селищного бюджету на 2022 рік на фінансування галузі 
«Культура і мистецтво» та виконання селищних програм передбачена у сумі 6 601 127 гривень.

Вказані видатки будуть направлені на утримання 9 бібліотек у сумі 982 000 грн., 
4 будинків культури та 2 клуби - 2 858 287 грн., музею - 350 740 грн., бухгалтерії та інших 
культурно-освітніх закладів та заходів (1 народного колективу) - 815 600 грн. та фінансування 
комунального закладу «Інформаційно-просвітницький центр» - 932 000 гривень.

Питому вагу в структурі витрат загального фонду займає оплата праці з нарахуваннями - 
4 667 248 грн., або 70,6 % від загального обсягу видатків галузі.

Розрахунки по оплаті комунальних послуг та енергоносії заплановані у сумі 240 579 грн., 
або 3,6 відсотка від загального обсягу видатків галузі.

Із зазначеної суми на утримання галузі «Культура і мистецтво» передбачені видатки на 
проведення заходів Програми культурно-мистецької діяльності Калинівської селищної ради в 
сумі 512 500 грн., Програми розвитку туризму та діяльності засобів масової інформації у 
Калинівській селищній раді в сумі 70 000 грн., Програми інформаційно-культурного простору 
Калинівської селищної ради - 80 000 гривень.

Фізична культура і спорт

Сума видатків селищного бюджету на проведення фізкультурно-спортивних заходів у 
2022 році передбачена у сумі 475 000 гривень, що на 109,6% більше, в порівнянні із плановими 
показниками на 2021 рік.

Видатки передбачені на:
- Програму розвитку системи освіти Калинівської селищної ради Фастівського району

Київської області - 25 000 грн.,
- Програму розвитку фізичної культури і спорту на території Калинівської селищної ради

- 450 000 гривень.

Житлово-комунальне господарство

Видатки на житлово-комунальне господарство передбачені у сумі 17 756 300 гривень, що 
на 31,5% менше, в порівнянні із плановими показниками на 2021 рік.

Видатки заплановані на організацію благоустрою населених пунктів, а саме:
- на заробітну плату - 8 091 300 грн.;
- на оплату енергоносіїв - 4 150 000 грн.;
- на придбання предметів, матеріалів, обладнаня та інвентарю (господарчі товари,

мініральні добрива, та інше для забезпечення старостинських округів) - 1 000 000 
грн.;

- на оплату послуг (благоустрій старостинських округів, обслуговування електромережі
вуличного освітлення, розчистка снігу на дорогах, косіння трави, обслуговування 
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трьох стадіонів, обслуговування вуличних камер відеоспостереження та інше) - 
4 515 000 гривень.

Інша діяльність

У складі видатків селищного бюджету на іншу діяльність передбачено 8 982 712 грн., що 
на 31,1% більше, в порівнянні із затвердженими показниками на 2021 рік, в тому числі:

- на Програму захисту населення і території Калинівської селищної ради від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (поширення інфекаційної 
хвороби COVID-19), забезпечення пожежної безпеки - 600 000 грн.;

- на Програму забезпечення діяльності комунального підприємства "Калинівська варта" - 
7 199 012 грн.;

- на Програму "Безпечна громада" - 1 105 600 грн.;
- на Програма "Поліцейський офіцер громади" - 70 000 грн.;

- на членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування, відповідно до 
Програми про сплату членських внесків членами Всеукраїнської асаціації громад на 
2022-2025 роки - 8 100 гривень.

Резервний фонд

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України на здійснення непередбачених 
видатків, що не мають постійного характеру і не можуть бути передбачені під час складання 
проекту бюджету, сформовано резервний фонд у сумі 2 000 000 гривень.

Порядок використання коштів з резервного фонду визначено Постановою Кабінету 
Міністрів України від 29.03.2002 №415.

Резервний фонд не може перевищувати 1 відсотка обсягу загального фонду бюджету.

Ревесна дотація

Для бюджету Калинівської селищної територіальної громади відповідно до проекту 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (II читання) розраховано 
ревесну дотацію в сумі 12 385 700 гривень, що на 83,1% більше, в порівнянні із плановими 
показниками на 2021 рік.

Порівняльний аналіз видатків загального фонду( з міжбюджетними трансфертами) 
на 2022 рік

грн.

Найменування 
видатків згідно із 

бюджетною 
класифікацією

План на 2021 
рік

Уточнений 
план станом 
наОІ.12.2021

Абсолютне 
відхилення 
від плану 
2021 року 
без урах. 

змін

План 2022 
року

Абсолютне 
відхилення 

від уточ. 
плану на 
2021 рік

% ДО 
уточ. 
плану 

на 2021 
рік

1 2 3 4 5 6 7
Державне 
управління 34 929 000 39 313 460 4 384 460 44 505 161 5 191 701 13,2

Освіта, в т.ч. 90 517 620 109 948 894 19 431 274 119 142 840 9 193 946 8,4
Освітня субвенція 52 229 700 52 229 700 0 61 774 600 9 544 900 18,3

Дотація з місцевого 
бюджету на 2 365 000 2 365 000 0 586 500 -1 778 500 -75,2
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здійснення 
переданих з 
державного 
бюджету видатків 
з утримання 
закладів освіти та 
охорони здоров ’я за 
рахунок відповідної 
додаткової дотації 
з державного 
бюджету
Кошти селищного 
бюджету 35 922 920 55 354 194 19 431 274 56 781 740 1 427 546 2,6

Охорона здоров’я 0 6 061 714 6 061 714 892 700 -5 169 014 -85,3

Соціальний захист 
та соц. 
забезпечення, в т. ч.

3 190 000 2 615 595 -574 405 4 315 565 1 699 970 65,0

Інші субвенції 3 
місцевого бюджету 
(Субвенція 3 
обласного бюджету 
на пільгове медичне 
обслуговування осіб, 
які постраждали 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи)

0 84 395 84 395 532 900 448 505 531,4

Культура і 
мистецтво 3 408 500 7 036 710 3 628 210 6 601 127 -435 583 -6,2

Фізична культура та 
спорт 1 766 473 226 673 -1 539 800 475 000 248 327 109,6

Житлово- 
комунальне 
господарство 13 990 000 25 937 456 11 947 456 17 756 300 -8 181 156 -31,5

Інша діяльність, в
т.ч. 8 516 920 6 851 020 -1 665 900 8 982 712 2 131 692 31,1

Програма захисту 
населення і 
території 
Калинівської 
селищної ради від 
надзвичайних 
ситуацій 
техногенного та 
природного 
характеру 
(поширення 
інфекаційної 
хвороби СОУІИ-19), 
забезпечення 
пожежної безпеки

600 000 600 000 0 600 000 0 0
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Спеціальний фонд

Програма 
забезпечення 
діяльності 
комунального 
підприємства 
"Калинівська 
варта"

6 025 720 5 525 620 -500 100 7 199 012 1 673 392 30,3

Програма "Безпечна 
громада" 1 891 200 460 300 -1 430 900 1 105 600 645 300 140,2

Програма 
"Поліцейський 
офіцер громади" 0 70 000 70 000 70 000 0 0

Резервний фонд 0 0 0 2 000 000 2 000 000

Реверсна дотація 6 764 500 6 764 500 0 12 385 700 5 621 200 83,1
Інші субвенції 3 
місцевого бюджету 0 943 162 943 162 0 0 0

Разом 163 083 013 205 699 184 42 616 171 217 057 105 11357 921 5,5

На 2022 рік видатки спеціального фонду заплановано в сумі 65 109 468 грн., в т.ч. 
власні надходження установ - 2 172 573 грн. та кошти бюджету розвитку - 62 936 895 гривень 
(за рахунок передачі із загального фонду до спеціального фонду).

Власні надходження бюджетних установ заплановано відповідно до поданих розрахунків 
головних розпорядників коштів у сумі 2 172 573, а саме по:

- Калинівській селищній раді в сумі 250 000 грн. на придбання предметів та матеріалів,
обладнання, інвентарю та оплату послуг;

- відділу освіти - 1 702 573 грн., на продукти харчування в дошкільних навчальних
закладах та загальноосвітніх навчальних закладах ;

- сектору культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації - 
220 000 грн., на заробітну плату педагогічних працівників мистецької школи.

Надходження бюджету розвитку плануються із коштів, що передаються із загального 
фонду бюджету у сумі 62 936 895 грн. та спрямовуються на видатки відповідно до 
ст.71 Бюджетного кодексу України.

Капітальні видатки в розрізі установ Калинівської селищної ради заплановано по:
- селищній раді - на придбання обладнання та предметів довгострокового користування -

1 225 000 грн. (в тому числі на благоустрій населених пунктів громади - 325 000 грн.);
- комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної

допомоги» Калинівської селищної ради - на придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування - 1 358 100 грн.;

- комунальному підприємству «Калинівська варта» Калинівської селищної ради - на
придбання обладнання та предметів довгострокового користування - 22 000 грн.;

- відділу освіти Калинівської селищної ради - на придбання обладнання та предметів
довгострокового користування для дошкільних навчальних закладів та 
загальноосвітніх навчальних закладів, бухгалтерії, забезпечення посадових осіб 
відділу освіти - 173 936 грн.;

- управлінню соціального захисту населення Калинівської селищної ради - на придбання
обладнання та предметів довгострокового користування - 61 145 грн.;
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- сектору культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації - на
придбання обладнання та предметів довгострокового користування - 128 000 грн.;

- комунальному закладу «Інформаційно-просвітницький центр» - на придбання
обладнання та предметів довгострокового користування - 55 000 грн.;

- сектору молоді та спорту Калинівської селищної ради - на придбання обладнання та
предметів довгострокового користування - 100 000 грн.;

- управлінню економічного розвитку, житлово-комунального господарства, капітального
будівництва та інфраструктури Калинівської селищної ради - на виконання 
інвестиційних проектів та інших капітальних видатків - 59 793 714 грн.;

- управлінню фінансів - на придбання обладнання та предметів довгострокового
користування - 20 000 гривень.

ОБГРУНТУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН 
ТА НАДАННЯ СУБВЕНЦІЙ НА ВИКОНАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ

( п.п.г) п.п.1) пЛ ст.76 Бюджетного кодексу України )

У Проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (II читання) для 
бюджету Калинівської селищної територіальної громади передбачені показники 

міжбюджетних трансфертів, а саме:
з Державного бюджету:

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, яка спрямовується на 
заробітну плату педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів 
громади в сумі 61 774 600 грн.;

- реверсна дотація в сумі 12 385 700 гривень.

З обласного бюджету:
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації 
з державного бюджету, яка спрямовуються на заробітну плату непедагогічним 
працівникам в сумі 586 500 грн.;

- інші субвенції з місцевого бюджету на медичне обслуговування громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 532 900 гривень.

Реверсна дотація
Відповідно до проекту бюджету Закону України «Про Державний бюджет України на 

2022 рік» (II читаня ) для бюджету Калинівської селищної територіальної громади на 2022 рік 
розраховано реверсну дотацію у сумі 12 385 700 гривень.

Реверсна дотація це кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих 
бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій.

Відповідно до статті 99 Бюджетного кодексу України горизонтальне вимірювання 
податкоспроможності бюджетів місцевого самоврядування здійснюється з урахуванням таких 
параметрів :

1. кількості населення ;
2. надходження податку на доходи фізичних осіб, визначеного п.1 частини першої 

ст.64 БКУ, за останній бюджетний період;
3. індекс платоспроможності відповідного бюджету.

Для визначення індексу платоспроможності бюджету Калинівської селищної територіальної 
громади використовуються звітні дані:

1. Чисельність наявного населення станом на 01.01.2021 року у кількості 15,777 тис.осіб;
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2. Кількість внутрішньо переміщених осіб на 01.01.2021 року у кількості 0,360 тис.осіб ;
3. Надходження податку на доходи фізичних осіб за 2020 рік у сумі 84 978,881 тис.гривень.

З урахуванням даних індекс платоспроможності бюджету Калинівської селищної 
територіальної громади на 2022 рік становить 1,6 .

Відповідно до п.З ст.99 Бюджетного кодексу України, якщо індекс податкоспроможності 
відповідного бюджету більше 1,1 передається реверсна дотація з відповідного бюджету в обсязі 
50 відсотків суми, що перевищує значення такого індексу 1,1.

Начальник управління фінансів

Оксана Єлецька
Світлана Курченко
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Додаток 1
до рішення Калинівської селищної ради від .12.2021 №- -VIII "Про 
бюджет Калинівської селищної територіальної громади на 2022 рік"

Доходи бюджету Калинівської селищної територіальної громади на 2022 рік
10548000000
(код бюджету)

Код Найменування згідно 
з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 216 370 000,00 216 370 000,00

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості 124 000 000,00 124 000 000,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 124 000 000,00 124 000 000,00

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 
агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 105 700 000,00 105 700 000,00

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових 
винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та 
особами рядогово і начальницького складу, що сплачується 
податковими агентами

15 500 000,00 15 500 000,00

11010400
Податок на доходи фізичних осіб , що сплачується податковими 
агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

1 400 000,00 1 400 000,00

11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами 
за результатами річного декларування 1 400 000,00 1 400 000,00

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 720 000,00 720 000,00

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 610 000,00 610 000,00

13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 
деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування

300 000,00 300 000,00

13010200
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної 
плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, 
заготовленої в порядку рубок головного користування)

310 000,00 310 000,00

13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного 
значення 110 000,00 110 000,00

13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших 
корисних копалин загальнодержавного значення 110 000,00 110 000,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 5 620 000,00 5 620 000,00

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 
(продукції) 735 000,00 735 000,00

14021900 Пальне 735 000,00 735 000,00

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України 
підакцизних товарів (продукції) 2 385 000,00 2 385 000,00

14031900 Пальне 2 385 000,00 2 385 000,00

14040000 Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів 2 500 000,00 2 500 000,00

18000000 Місцеві податки 86 030 000,00 86 030 000,00

18010000 Податок на майно 50 830 000,00 50 830 000,00

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 130 000,00 130 000,00

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 2 000 000,00 2 000 000,00

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 300 000,00 300 000,00

18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової 
нерухомості

11 000 000,00 11 000 000,00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 32 000 000,00 32 000 000,00

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 3 450 000,00 3 450 000,00

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 1 500 000,00 1 500 000,00

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 400 000,00 400 000,00

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 50 000,00 50 000,00

18050000 Єдиний податок 35 200 000,00 35 200 000,00

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 3 200 000,00 3 200 000,00

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 31 300 000,00 31 300 000,00



18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких 
частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній 
податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків"

700 000,00 700 000,00

20000000 Неподаткові надходження 2 902 573,00 730 000,00 2 172 573,00

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 80 000,00 80 000,00

21080000 Інші надходження 80 000,00 80 000,00

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 80 000,00 80 000,00

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 
господарської діяльності 650 000,00 650 000,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 650 000,00 650 000,00

22010300
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 120 000,00 120 000,00

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 130 000,00 130 000,00

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень 380 000,00 380 000,00

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних 
з такою державною реєстрацією

20 000,00 20 000,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ 2 172 573,00 2 172 573,00

25010000
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством 2 172 573,00 2 172 573,00

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю 1 922 573,00 1 922 573,00

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно 
до Закону України ’Про оренду державного та комунального майна' 250 000,00 250 000,00

Усього доходів (без урахування міжбюджетннх трансфертів) 219 272 573,00 217 100 000,00 2 172 573,00

40000000 Офіційні трансферти 62 894 000,00 62 894 000,00

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 61 774 600,00 61 774 600,00

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 61 774 600,00 61 774 600,00

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 586 500,00 586 500,00

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за 
рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

586 500,00 586 500,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 532 900,00 532 900,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 532 900,00 532 900,00

X Разом доходів 282 166 573,00 279 994 000,00 2 172 573,00

Калннівськнн селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО
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Додаток 2
до рішення Калинівської селищної ради "Про бюджет
Калинівської селищної територіальної громади на 2022 рік
від__.12.2021 №______ -VIII

Фінансування бюджету Калинівської селищної територіальної громади на 2022 рік

10548000000 (код бюджету)
(грн.)

Код
Найменування

згідно з класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього
в тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

Загальне фінансування

200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -62 936 895,00 62 936 895,00 62 936 895,00
203000 Інше внутрішнє фінансування 0,00

203400 Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 0,00

203420 Повернено 0,00

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -62 936 895,00 62 936 895,00 62 936 895,00

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

208200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00

208400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 0,00 -62 936 895,00 62 936 895,00 62 936 895,00

Всього за типами кредитора 0,00

600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -62 936 895,00 62 936 895,00 62 936 895,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -62 936 895,00 62 936 895,00 62 936 895,00
602100 На початок періоду 0,00
602200 На кінець періоду 0,00

602400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 0,00 -62 936 895,00 62 936 895,00 62 936 895,00

603000 Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 0,0

Всього за типом боргового зобов'язання 0,0 0,0 0,0 0,0

Калинівський селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО



Додаток З 
до рішення Калинівської селищної ради "Про бюджет Калинівської селищної територіальної 
громади на 2022 рік" від_ .12.2021 №_____ -VIII

РОЗПОДІЛ
видатків бюджету Калинівської селищної територіальної громади на 2022 рік

10548000000________
(код бюджета) ( ГРН '

Код І Іросрамноі 
класифікації 
видатків тв 

кредитування 
місцевих

Код Типової 
іірої рамної 

видатків та 
кредитуванн 

бюджетів

Код 

bHOi

Ï ВИДВТК1В
ТВ

крсдитуван
14 бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету / відповідального виконавця, найменування згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
Усього видатки споживання

3 них
видатки 
розвитку Усього у тому числі бюджет 

розвитку видатки споживання

3 них

видатки розвитку
оплата праці кому нальні послуги 

та енергоносії оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 ІЗ 14 IS 16

0100000 Калинівська селищна рада 62 282 512,00 62 282 512,00 ЗО 052 540,00 6 855 000,00 0,00 2 855 100,00 2 605 100,00 250 000,00 0,00 0,00 2 605 100,00 65 137 612,00

0110000 Калинівська селищна рада (відповідальний 
виконавець) 62 282 512,00 62 282 512,00 ЗО 052 540,00 6 855 000,00 0,00 2 855 100,00 2 605 100,00 250 000,00 0,00 0,00 2 605 100,00 65 137 612,00

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, 
сіл ьс ької рад

32 987 900,00 32 987 900,00 23 420 340,00 2 705 000,00 1 150 000,00 900 000,00 250 000,00 900 000,00 34 137 900,00

0112111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної (медико- 
санітарної) допомоги

842 700,00 842 700,00 1 358 100,00 1 358 100,00 1 358 100,00 2 200 800,00

0112152 2152 0764 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00

0113050 3050 1070
Пільгове медичне обслуговування осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

532 900,00 532 900,00 0,00 532 900,00

0113242 3242 1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення, в т.ч. 1 130 000,00 1 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 І 130 000,00

Програма "Здоровя" на 2021-2025 930 000,00 930 000,00 0,00 930 000,00

Програма фінансування заходів щодо святкування 
Дня Святого Миколая, новорічних свят для дітей 
на 2021-2025

200 000,00 200 000,00 0,00 200 000.00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 17 756 300,00 17 756 300,00 6 632 200,00 4 150 000,00 325 000,00 325 000,00 325 000,00 18 081 300,00

0117680 7680 0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування 8 100,00 8 100,00 0,00 8 100,00

0118110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00

0118230 8230 0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки, в
т.ч. 8 374 612,00 8 374 612,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 8 396 612,00

Програма забезпечення діяльності комунального 
підприємства "Калинівська варта"

7 199 012,00 7 199 012,00 22 000,00 22 000.00 22 000,00 7221 012.00

Програма "Безпечна громада" 1 105 600,00 ! 105 600,00 0.00 1 105 600,00

Програма "Поліцейський офіцер громади" 70 000.00 70 000,00 0.00 70 000.00

І



Код Програмної Код Типової 
крої рамноі 

виданая та 
крслитуванн

Кол 
Функціонал

ЬНОІ

і видатків

► рслиіупаи

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету / відповідального виконавця, найменування згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
вклаїкіа та 

кредитування 
місцевих Усього видатки споживання

3 них
видатки
розвитку Усього у тому числі бюджет 

розвитку видатки споживання

3 них

видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги оплата праці

комунальні 
послуги та

0600000 Відділ освіти 118 187 552,00 118 187 552,00 87 224 523,00 8 576 596,00 0,00 1 876 509,00 173 936,00 1 702 573,00 0,00 0,00 173 936,00 120 064 061,00

0610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

1 434 675,00 1 434 675,00 1111 250,00 48 950,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 1 459 675,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 20 107 216,00 20 107 216,00 14 351 225,00 1 282 572,00 658 526,00 60 183,00 598 343,00 60 183,00 20 765 742,00

0611021 1021 0921

Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти, всього, в т.ч.

27 364 771,00 27 364 771,00 15 585 485,00 6 778 558,00 0,00 1 167 983,00 63 753,00 1 104 230,00 0,00 0,00 63 753,00 28 532 754,00

додаткова дотація з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення переданих з державного 
бюджету видатків з утримання закладів освіти та 
охорони здоров'я

586 500,00 586 500,00 480 345,00 0,00 586 500,00

бюджет Калинівської селищної територіальної 
громади 26 778 271,00 26 778 271,00 15 105 140,00 6 778 558,00 1 167 983,00 63 753,00 1 104 230,00 63 753,00 27 946 254,00

0611031 ЮЗІ 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти (за рахунок освітньої 
субвенції)

61 774 600,00 61 774 600,00 50 593 398,00 0,00 61 774 600,00

0611070 1070 0960
Надання позашкільної освіти закладами 
позашкільної освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми

5 085 013,00 5 085 013,00 3 741 356,00 417 566,00 0,00 5 085 013,00

0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
ОСВІТИ 2 381 797,00 2 381 797,00 1 841 809,00 48 950,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 2 406 797,00

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 14 480,00 14 480,00 0,00 14 480,00

0615011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00

0800000 Управління соціального захисту населення 3 888 855,00 3 888 855,00 1 860 973,00 33 467,00 0,00 61 145,00 61 145,00 0,00 0,00 0,00 61 145,00 3 950 000,00

0810160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

2 368 855,00 2 368 855,00 1 860 973,00 33 467,00 61 145,00 61 145,00 61 145,00 2 430 000,00

0813160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого 
віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення, в т.ч. 1 490 000,00 1 490 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 490 000,00

2



Код Програмної 
клосифікаціі 
виданої та

Код Типової

класифікації 
видатків та 

кредитуванн

Код

ьиоі 
класифікаці 
і видатків 

та 
кредитсваи

0810

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджет) / відповідального виконавця, найменування згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
Усього видатки споживання

3 них
видатки 
розвитку Усього у тому числі бюджет

розвитку видатки споживання

3 них

видатки розвитку

1115011

оплата праці комунальні послуги оплата праці
комунальні
послуги та

5011 Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00

2700000
Управління економічного розвитку, житлово- 
комунального господарства, капітального
будівництва та інфраструктури

3 032 286,00 3 032 286,00 2 373 525,00 51 510,00 0,00 59 793 714,00 59 793 714,00 0,00 0,00 0,00 59 793 714,00 62 826 000,00

2710160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

3 032 286,00 3 032 286,00 2 373 525,00 51 510,00 0,00 3 032 286,00

2710180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00

2711021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти 0,00 2 998 000,00 2 998 000,00 2 998 000,00 2 998 000,00

2716017 6017 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією 
об’єктів житлово-комунального господарства 0,00 2 057 000,00 2 057 000,00 2 057 000,00 2 057 000,00

2716030 6030 0620 Організація благоустрою населенних пунктів 0,00 13 298 000,00 13 298 000,00 13 298 000,00 13 298 000,00

2717310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства 0,00 4 298 000,00 4 298 000,00 4 298 000,00 4 298 000,00

2717321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 0,00 15 899 000,00 15 899 000,00 15 899 000,00 15 899 000,00

2717330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності 0,00 4 849 714,00 4 849 714,00 4 849 714,00 4 849 714,00

2717363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

0,00 1 647 000,00 1 647 000,00 1 647 000,00 1 647 000,00

2717461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

0,00 ІЗ 547 000,00 ІЗ 547 000,00 13 547 000,00 ІЗ 547 000,00

3700000 Управління фінансів 17 731 400,00 17 731 400,00 2 633 746,00 51 070,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 17 751 400,00

3710160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

3 345 700,00 3 345 700,00 2 633 746,00 51 070,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 3 365 700,00

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

3719110 9110 0180 Реверсна дотація 12 385 700,00 12 385 700,00 0,00 12 385 700,00

Всього 217 057 105,00 217 057 105,00 131 476 320,00 15 828 365,00 0,00 65 109 468,00 62 936 895,00 2 172 573,00 180 000,00 0,00 62 936 895,00 282 166 573,00

Кялинівський селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО
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Додаток 5
до рішення Калинівськоі селищної ради 'Про 
бюджет Калинівськоі селищної територіальної 
громади на 2022 рік' від 12.2021 Я*____
УШ

Міжбюджетні трансферти на 2022 рік
10548000000
(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
Хгрн)

Код Класифікації 
доходу бюджету /

Код бюджету

Найменування трансферту /
Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту Усього

1 2 3
І. Трансферти до загального фонду бюджету

41040200
1.1. Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 
освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 586 500,00

10100000000 Обласний бюджет Київської області 586 500,00
41033900 1.2. Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 61 774 600,00

99000000000 Державний бюджет України 61 774 600,00
41053900 1.3. Інші субвенції з місцевого бюджету 532 900,00

10100000000 Обласний бюджет Київської області 532 900,00
41053900 1.3.1. Інші субвенції з місцевого бюджету (видатки споживання) 532 900,00

10100000000 Обласний бюджет Київської області 532 900,00

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

X
УСЬОГО за розділами І, II, у тому числі: 62 894 000,00

X загальний фонд 62 894 000,00

X спеціальний фонд 0,00

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету / 

Код бюджету

Код типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування трансферту /
Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту

1

Усього

1 2 3 4
І. Трансферти із загального фонду бюджету

3719110 9110 Реверсна дотація 12 385 700,00
99000000000 Державний бюджет України 12 385 700,00

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету

X
УСЬОГО за розділами І, II, у тому числі: 12 385 700,00

X загальний фонд 12 385 700,00
X спеціальний фонд 0,00

Калннівськнй селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО



Додаток 6
до рішення Калинівської селищної ради "Про бюджет Калинівської
селищної територіальної громади на 2022 рік" від__ .12.2021 №______ ■
VIII

Обсяги капітальних вкладень бюджету Калинівської селищної територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів у 2022 році

10548000000___________________________________
(код бюджета) ( ГРН )

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування інвестиційного проекту

Загальний 
період 

реалізації 
проекту, (рік 

початку і 
завершення)

Загальна 
вартість 
проекту, 
гривень

Обсяг 
капітальних 

вкладень 
місцевого 

бюджету всього, 
гривень

Обсяг 
капітальних 

вкладень 
місцевого 

бюджету у 2022 
році, гривень

Очікуваний 
рівень 

готовності 
проекту на 
кінець 2022 

року, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2700000

Управління економічного розвитку, 
житлово-комунального господарства, 
капітального будівництва та 
інфраструктури

РАЗОМ 20 900 000,00

2710000

Управління економічного розвитку,
житлово-комунального господарства,
капітального будівництва та
інфраструктури

20 900 000,00

7000 ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 20 900 000,00

2717310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства Всього по 2717310 3 200 000,00

Будівництво паркової зони біля озера у військовому 
містечку №21 с.Данилівка Фастівського району 
Київської області

2022-2024 3 700 000,00 3 700 000,00 1 700 000,00

Реконструкція господарсько-побутової каналізації по 
вул. Залізнична в смт Калинівка Фастівського району 
Київській області

2022 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

2717321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів Всього по 2717321 15 500 000,00

Будівництво допоміжної будівлі скейт-парку по 
вул Центральна 59-В у смт Калинівка Фастівського 
району Київської області

2022 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Реконструкція частини приміщень Калинівської ЗОНІ 
І-ПІ ступенів №2 під заклад дошкільної освіти по 
вул.Пушкіна, 23 смт Калинівка Фастівського району 
Київської області

2022-2023 7 500000,00 7 500 000,00 3 500000,00

1



Реконструкція ЗОНІ в селищі Калинівка Фастівського 
району Київської області

2022-2024 34 000 000,00 34 000 000,00 4 000 000,00

Будівництво багато-функціонального майданчика на 
території Плесецької ЗОШ с.Плесецьке Фастівського 
району Київської області

2022 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Будівництво багато-функціонального майданчика на 
території Данилівської ЗОНІ с.Данилівка Фастівського 
району Київської області

2022 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Будівництво багато-функціонального майданчика на 
території Великосолтанівської ЗОШ с.Велика 
Солтанівка Фастівського району Київської області

2022 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Реконструкція Плесецької ЗОШ Фастівського району 
Київської області 2022-2024 23 500 000,00 23 500 000,00 2 500 000,00

2717330 7330 0443 Будівництво інших об’єктів комунальної 
власності Всього по 2717330 1 200 000,00

Реконструкція приміщення Калинівської селищної 
ради по вул. Центральна 57-п, смт Калинівка 
Фастівського району Київської області

2022-2024 5 200 000,00 5 200 000,00 1 200 000,00

2717461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

Всього по 2717461 1 000 000,00

Будівництво тротуару на відрізку від Данилівської 
сільської ради до Данилівської ЗОШ І-ПІ ступенів 
Фастівського району Київської області

2022-2024 3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00

Всього 20 900 000,00

Калинівський селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО
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Додаток 7
до рішення Калинівської селищної ради "Про бюджет Калинівської 
селищної територіальної громади на 2022 рік" від_ . 12.2021 №_
VIII

Розподіл витрат бюджету Калинівської селищної територіальної громади на реалізацію селищних програм у 2022 році

10548000000______________________________________ (гри.)
(код бюджета)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Коа Типової 
програмної 

класифікації 
видатки та 

кредитування

Код
Функціональної 

класифікапіі 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 
відповідального виконавця, найменування згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування місцевої регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну 
програму Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього у тому числі 
бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Калинівська селищна рада РАЗОМ 31 366 812,00 28 761 712,00 2 605 100,00 2 605 100,00

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

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Калинівської 
селищної ради на 2021-2025 роки

рішення Калинівської селищної ради від 24.12 2020 №23-02-
VIII 900 000,00 900 000,00 900 000,00

0112111 2)11 0726 Первинна медична допомога населенню, що надасться центрами первинної 
медичної (мсдико-санітарної) допомоги

Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 
"Центр первинної мсдико-санітарної допомоги Калинівської селищної ради 
на 2021-2023 роки"

VIII 2 200 800.00 842 700.00 1 358 100,00 1 358 100,00

0112152 2152 0764 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
Програма впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських 
засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп 
населення та за певними категоріями захворювань на території Калинівської 
громади на 2022 - 2026 роки

Проект рішення Калинівської селищної ради 50 000,00 50 000,00

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
Програма "Здоров'я" з надання адресної матеріальної допомоги хворим 
жителям Калинівської селищної ради нсфролопчного профілю, які 
потребмоть гемодіалізу на 2021-2025 роки

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2020 №18-02- 
VIII 930 000,00 930 000,00

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
Програма фінансу вання заходів щодо святкування Дня Святого Миколая. 
новорічних свят для дітей Калинівської селищної територіальної громади на 
2021 -2025 роки

рішення Калинівської селищної ради від 02.11.2021 № 222-10- 
VIII 200 000,00 200 000,00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма благоустрою населених пунктів Калинівської селищної 
територіальної громади на 2022-2025 роки Проект рішення Калинівської селищної ради 18 081 300.00 17 756 300,00 325 000,00 325 000,00

0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування Програма про сплату членських внесків членами Весу країнської асашацп 
громад на 2022-2025 роки 8 100,00 8 100,00

0118110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха

Програма захисту населення і території Калинівської селищної ради від 
надзвичайних ситу ацій техногенного та природного характеру (поширення 
інфекаційної хвороби СОУЮ-19), забезпечення пожежної безпеки на 2021- 
2025 роки

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2020 №25-02- 
V1U 600 000,00 600 000,00

0118230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки

Програма забезпечення діяльності комунадь ного підприємства "Калинівська 
варта" Калинівської селищної ради на 2022 рік 1Іроскт рішення Калинівської селищної ради 7 221 012,00 7 199 012,00 22 000,00 22 000.00

Програма "Безпечна громада" Комунального підприємства "Калинівська 
варта" Калинівської селищної ради на 2022 рік 1 105 600,00 1 105 600,00

Програма "Поліцейський офіцер громади" на 2021 - 2022 роки рішення Калинівської селищної ради від 05.08 2021 № 146-07- 
vin 70 000.00 70 000,00

0600000 Відділ освіти РАЗОМ 223 936,00 50 000,00 173 936,00 173 936.00

0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 
селах, територіальних громадах

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Калинівської 
селищної ради на 2021-2025 роки

рішення Калинівської селищної ради від 24 12 2020 №23-02- 
VIII

25 000.00 25 000,00 25 000.00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 60 183,00 60 183,00 60 183,00

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 63 753,00 63 753,00 63 753,00



0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 25 000,00 25 000,00 25 000,00

0611070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми 25 000,00 25 000,00

0615011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів 
спорту 25 000,00 25 000,00

0800000 Управління соціального захисту населення РАЗОМ 1 581 145.00 1 520 000,00 61 145,00 61 145,00

0810160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 
селах, територіальних громадах

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Калинівської 
селищної ради на 2021-2025 роки

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2020 №23-02-
УШ 61 145,00 61 145,00 61 145,00

0813160 3160 1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які налають соціальні послуги 
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, 
які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги Програма "Турбота" Калинівської селищної ради на 2021-2025 роки

рішення Калинівської селищної ради від 24.12 2020 №19-02- 
VIII 30 000,00 30 000.00

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення рішення Калинівської селищної ради від 24.12 2020 №19-02- 
У1П 910 000,00 910 000,00

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
Програма соціальної підтримки учасників антигсрористичної операції, 
операції Об'єднаних сил та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) 
учасників аититерористичної операції, операції Об'єднаних сил та учасників 
Революції Гідності Калинівської селищної ради на 2022 рік

Проект рішення Калинівської селищної ради 580 000,00 580 000,00

КИМ МИЮ Сектор культури, туризму та з питань діяльності засобів масової 
інформації РАЗОМ 1 777 500,00 1 594 500,00 183 000,00 183 000,00

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок Програма з інформаційно-просвітницької діяльності Калинівської селищної 
ради 2022-2026 роки Проект рішення Калинівської селищної ради 987 000,00 932 000,00 55 000,00 55 000,00

1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля 
та інших клубних закладів

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Калинівської 
селищної ради на 2021-2025 роки

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2020 №23-02-
VIII 105 000,00 105 000,00 105 000,00

1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Калинівської 
селищної ради на 2021-2025 роки

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2020 №23-02-
УШ 23 000,00 23 000,00 23 000,00

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва, всього

Програма культурно-мистецької діяльності Калинівської селищної ради на 
2021-2025 роки

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2020 №37-02- 
УІЦ 512 500,00 512 500,00

Програма розвитку туризму та діяльності засобів масової інформації у 
Калннівській селищній раді на 2021-2025 роки

70 000,00 70 000,00УШ

Програма розвитку інформаційно-культурного простору Калинівської 
селищної ради на 2021-2025 роки

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2020 №37-02- 
УШ 80 000,00 80 000,00

1100000 Сектор молоді та спорту РАЗОМ 950 000,00 900 000,00 100 000,00 100 000,00

1110160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 
селах, територіальних громадах

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Калинівської 
селищної ради на 2021-2025 роки

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2020 №23-02- 
VIII 50 000,00 50 000,00 50 000,00

1113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики Програма соціально-економічного та культурного розвитку Калинівської 
селищної ради на 2021-2025 роки

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2020 №23-02- 
VIII 50 000,00 50 000,00



1113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

Програма "Розвиток національно-патріотичного виховання на території 
Калинівської селищної ради на 2022-2025 роки"

І Іроект рішення Калинівської селищної ради 150 000,00 150 000,00

Програма "Розвиток молодіжної політики на території Калинівської 
селищної ради на 2022-2025 роки"

Проект рішення Калинівської селищної ради 300 000,00 300 000,00

1115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів 
спорту

Програма розвитку фізичної культури та спорту Калинівської селищної ради 
на 2022-2025 роки

Проект рішення Калинівської селищної ради 450 000,00 450 000,00

2700000 Управління економічного розвитку, житлово-комунального господарства, 
капітального будівництва та інфраструктури

РАЗОМ 59 793 714,00 0,00 59 793 714,00 59 793 714,00

2710180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління Програма соціально-економічного та культурного розвитку Калинівської 
селищної ради на 2021-2025 роки

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2020 №3-02- 
VIII 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00

2711021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти Програма сошально-економічного та культурного розвитку Калинівської 
селищної ради на 2021-2025 роки

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2020 №3-02- 
VIII 2 998 000,00 2 998 000,00 2 998 000,00

2716017 6017 0620 Інша діяльність, пов язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального 
господарства

Програма сошально-економічного та культурного розвитку Калинівської 
селищної ради на 2021-2025 роки

рішення Калинівської селищної ради від 24.12 2020 №3-02- 
VIII 2 057 000,00 2 057 000,00 2 057 000,00

2716030 6030 0620 Організація благоустрою насслснних пунктів Програма соціально-економічного та культурного розвитку Калинівської 
селищної ради на 2021-2025 роки

рішення Калинівської селищної ради від 24.12 2020 №3-02- 
VIII 13 298 000.00 13 298 000,00 13 298 000,00

2717310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Програма соціально-економічного та культурного розвитку Калинівської 
селищної ради на 2021-2025 роки

рішення Калинівської селищної ради від 24 12 2020 №3-02-
VIII 4 298 000,00 4 298 000,00 4 298 000,00

2717321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів Програма соціально-економічного та культурного розвитку Калинівської 
селищної ради на 2021-2025 роки

рішення Калинівської селищної ради від 24 12 2020 №3-02- 
VIII 15 899 000,00 15 899 000,00 15 899 000.00

2717330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності Програма соціально-економічного та культурного розвитку Калинівської 
селищної ради на 2021-2025 роки

рішення Калинівської селищної ради від 24.12 2020 №3-02- 
VIII 4 849 714,00 4 849 714,00 4 849 714,00

2717363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально 
економічного розвитку окремих територій

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Калинівської 
селищної ради на 2021-2025 роки

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2020 №3-02- 
VIII І 647 000,00 1 647 000.00 1 647 000.00

2717461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Калинівської 
селищної ради на 2021 -2025 роки

рішення Калинівської селищної ради від 24.12 2020 №3-02- 
VIII 13 547 000,00 13 547 000,00 13 547 000,00

3700000 Управління фінансів РАЗОМ 20000,00 0,00 20 000,00 20 000,00

3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 
селах, територіальних громадах

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Калинівської 
селищної ради на 2021-2025 роки

рішення Калинівської селищної ради від 24 12 2020 №3-02-
VIII 20 000.00 20 000,00 20 000.00

Всього 95 713 107ХЮ 32 826 212,00 62 936 895,00 62 936 895,00

Калинівський селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО



УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області 
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від 09 грудня 2021 року смт Калинівка №210-16

Про присвоєння поштової адреси 
об’єктам нерухомого майна

Розглянувши заяви та додані документи щодо присвоєння, зміни та 
коригування адрес об’єктів будівництва та об’єктів нерухомого майна, 
керуючись ст.262-265 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», Порядком присвоєння адрес об’єктам будівництва, об’єктам 
нерухомого майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07 
липня 2021 року №690, відповідно до пункту Iі статті 37 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Калинівської селищної 
ради

ВИРІШИВ:

1. Присвоїти житловому будинку, що утворився у зв’язку з поділом, який 
належить Джунь Наталії Миколаївні на підставі договору про поділ житлового 
будинку, що є приватною спільною частковою власністю, посвідченого 
приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської 
області Соломатіною О.П. від 19.11.2021 та зареєстрованого в реєстрі за № 1633, 
загальною площею 76,0 кв.м, поштову адресу: Київська область, Фастівський 
район, с. Мала Солтанівка, вулиця Гагаріна, 68.

2. Присвоїти житловому будинку, що утворився у зв’язку з поділом, який 
належить Селезньовій Оксані Миколаївні на підставі договору про поділ 
житлового будинку, що є приватною спільною частковою власністю, 
посвідченого приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального 
округу Київської області Соломатіною О.П. від 19.11.2021 та зареєстрованого в 
реєстрі за № 1633, загальною площею 33,1 кв.м, поштову адресу: Київська 
область, Фастівський район, с. Мала Солтанівка, вулиця Гагаріна, 68-А.

3. Присвоїти житловому будинку, що утворився у зв’язку з поділом, який 
належить Гофман Юлії Яківні на підставі договору про поділ житлового 
будинку, посвідченого приватним нотаріусом Фастівського районного 
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нотаріального округу Київської області Носенко Г.А. від 24.11.2021 та 
зареєстрованого в реєстрі за № 1748, загальною площею 55,6 кв.м, поштову 
адресу: Київська область, Фастівський район, смт Калинівка, вулиця Романенка 
О., 5-А.

4. Присвоїти житловому будинку, що утворився у зв’язку з поділом, який 
належить Тітенко Наталії Яківні на підставі договору про поділ житлового 
будинку, посвідченого приватним нотаріусом Фастівського районного 
нотаріального округу Київської області Носенко Г.А. від 24.11.2021 та 
зареєстрованого в реєстрі за № 1748, загальною площею 50,0 кв.м, поштову 
адресу: Київська область, Фастівський район, смт Калинівка, вулиця 
Романенка О., 5.

5. Присвоїти житловому будинку садибного типу, загальною площею 44,6 
кв.м., який збудовано на земельній ділянці площею 0,0237 га, кадастровий номер 
3221455800:01:038:0022 (декларація про готовність до експлуатації об'єкта, 
будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорту від 22.11.2021 № 
ІУ101211120), що належить Калініну Павлу Павловичу, поштову адресу: 
Київська область, Фастівський район, смт Калинівка, провулок Тепличний, 1.

6. Присвоїти об'єкту нерухомого майна, нежитловій будівлі (пилорамі), 
загальною площею 290,3 кв.м., що утворилася у зв'язку з поділом, яка належить 
Гончаренку Андрію Вікторовичу на підставі договору про поділ нерухомого 
майна, посвідченого приватним нотаріусом Обухівського районного 
нотаріального округу Київської області Бобковим О.В. від 04.08.2021 та 
зареєстрованого у реєстрі за № 2150, поштову адресу: Київська область, 
Фастівський район, с. Плесецьке, вулиця 1 Травня, 136.

7. Присвоїти об'єкту нерухомого майна, нежитловій будівлі (столярний цех), 
загальною площею 275,9 кв.м., що утворилася у зв'язку з поділом, яка належить 
Манченку Валентину Степановичу на підставі договору про поділ нерухомого 
майна, посвідченого приватним нотаріусом Обухівського районного 
нотаріального округу Київської області Бобковим О.В. від 04.08.2021 та 
зареєстрованого у реєстрі за № 2150, поштову адресу: Київська область, 
Фастівський район, с. Плесецьке, вулиця 1 Травня, 134.

8. Присвоїти житловому будинку, загальною площею 52,4 кв.м., який 
збудовано на земельній ділянці площею 0,0199 га, кадастровий номер 
3221455800:01:011:0309 (декларація про готовність до експлуатації об'єкта, 
будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорту від 30.11.2021 № 
ІУ 101211130242), що належить Рибалко Юлії Володимирівні, поштову адресу: 
Київська область, Фастівський район, смт Калинівка, вулиця Механізаторів, 50- 
Б.
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9. Присвоїти житловому будинку, загальною площею 52,9 кв.м., який 
збудовано на земельній ділянці площею 0,0186 га, кадастровий номер 
3221455800:01:011:0305 (декларація про готовність до експлуатації об'єкта, 
будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорту від 30.11.2021 № 
ІУ101211130269), що належить Лавріненко Катерині Валеріївні, поштову 
адресу: Київська область, Фастівський район, смт Калинівка, вулиця 
Механізаторів, 50-Д.

10. Відмовити в присвоєнні об'єкту нерухомого майна (гаражу), загальною 
площею 50,4 кв.м., який збудовано на земельній ділянці площею 0,0034 га, 
кадастровий номер 3221455800:04:001:0050 (декларація про готовність до 
експлуатації об'єкта від 01.12.2021 № ІУ101211201860), що належить Свиридову 
Ігорю Юрійовичу, поштової адреси: цзська область, Фастівський район, смт 
Калинівка, вулиця Залізнична, 49-Г,,

Селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО



УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області 
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від 09 грудня 2021 року смт Калинівка №211-16

Про надання дозволу на 
розміщення зовнішньої реклами

Розглянувши заяву гр. Козолій В.В. (представника за довіреністю ТОВ 
«Столичний медичний альянс») від 01.12.2021 за вх. № 298/07-21 щодо надання 
дозволу на розміщення зовнішньої реклами на території Калинівської селищної 
територіальної громади, керуючись пп. 13 п. "а" ст. 30, ст. ст. 40, 59 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про 
рекламу", Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, 
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 
року № 2067, Правилами розміщення зовнішньої реклами на території 
Калинівської селищної територіальної громади, затвердженими рішенням 
виконавчого комітету Калинівської селищної ради від 24.06.2021 № 96-09, 
виконавчий комітет Калинівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл ТОВ «Столичний медичний альянс» на розміщення 
зовнішньої реклами за адресою: Київська область, Фастівський район, с. 
Плесецьке, вулиця Центральна, 57.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника

Юлія ОЛЕКСЕНКО



УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області 
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від 09 грудня 2021 року смт Калинівка №212-16

Про проведення 
Різдвяної ярмарки

Розглянувши заяву щодо надання дозволу на проведення Різдвяної ярмарки, 
відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Калинівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Не заперечувати щодо проведення Різдвяної ярмарки з 15.00 год. до 21.00 
год. 25 грудня 2021 року на центральній площі в с. Плесецьке Фастівського 
району Київської області.

2. При проведенні Різдвяної ярмарки дотримуватися запроваджених 
обмежувальних протиепідемічних заходів.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на старосту
Плесецького старостинсь 

 

Комунальне підприємство «Калині

Селищний голова

/;\ /І
1

<4-
' * __

-у кОЬ

угу Калинівської селищної ради та 
Варта» Калинівської селищної ради.

Юлія ОЛЕКСЕНКО



УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області 
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від 09 грудня 2021 року

Про надання дозволу на 
кронування та зрізання 
зелених насаджень

смт Калинівка №213-16

Відповідно до ст. ЗО, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Порядку 
видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045, 
рішення виконавчого комітету Калинівської селищної ради від 30.03.2021 №36- 
04 «Про створення комісії з обстеження зелених насаджень на території 
Калинівської селищної ради», розглянувши акти обстеження зелених 
насаджень, що підлягають видаленню, виконавчий комітет Калинівської 
селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл на кронування та зрізання зелених насаджень у загальній 
кількості 605 (шістсот п’ять) дерев, а саме:

1.1. Відповідно до Акту обстеження зелених насаджень, що підлягають 
видаленню провести кронування дерев в кількості 193 (сто дев’яносто три) 
одиниці та зрізання дерев в кількості 22 ( двадцять дві) одиниці в смт Калинівка 
Фастівського району Київської області, у зв’язку з їх незадовільним станом 
(аварійні та фаутні).

1.2. Відповідно до Акту обстеження зелених насаджень, що підлягають 
видаленню провести кронування дерев в кількості 147 (сто сорок сім) одиниць в 
с. Кожухівка Фастівського району Київської області, у зв’язку з їх 
незадовільним станом (аварійні та фаутні).

1.3. Відповідно до Акту обстеження зелених насаджень, що підлягають 
видаленню провести кронування дерев в кількості 79 (сімдесят дев’ять) 
одиниць в с. Липовий Скиток Фастівського району Київської області, у зв’язку 
з їх незадовільним станом (аварійні та фаутні).
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1.4. Відповідно до Акту обстеження зелених насаджень, що підлягають 
видаленню провести кронування дерев в кількості 21 (двадцять одної) одиниці 
в с. Варовичі Фастівського району Київської області, у зв’язку з їх 
незадовільним станом (аварійні та фаутні).

1.5. Відповідно до Акту обстеження зелених насаджень, що підлягають 
видаленню провести кронування дерев в кількості 131 (сто тридцять одної) 
одиниці та зрізання дерев в кількості 12 ( дванадцять) одиниць в с. Плесецьке 
Фастівського району Київської області, у зв’язку з їх незадовільним станом 
(аварійні та фаутні).

2. Секретарю комісії з обстеження зелених насаджень на території 
Калинівської селищної ради на підставі даного рішення підготувати ордер на 
кронування та зрізання зелених насаджень.

3. Контроль за виконанням 
Калинівського селищного голо 
Анатолія Степаненка.

рішення покласти на заступника 
питань діяльності виконавчих органів

Селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО
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