
УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області

Тринадцята сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 11 лютого 2022 року смт Калинівка № 286-13-VIII

Про затвердження Програми «Невідкладна медична допомога» населенню 
Калинівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки

Відповідно до статей 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 екстрену медичну допомогу», 
«Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», ч. 2 
ст. 85 Бюджетного кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 30.11.2016 №1013-р «Про схвалення Концепції реформи 
фінансування системи охорони здоров’я», з метою покращення якості надання 
Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико - 
санітарної допомоги Калинівської селищної ради» медичних послуг населенню, 
Калинівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму «Невідкладна медична допомога» населенню 
Калинівської селищної територіальної громади на 2022 - 2024 роки, що 
додається.

2. Управлінню фінансів Калинівської селищної ради передбачити в 
бюджеті Калинівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки 
кошти на реалізацію заходів Програми, виходячи з реальних фінансових 
можливостей бюджету та його пріоритетів.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань освіти, культури, туризму, молоді, фізкультури і спорту, охорони

а також постійну комісією з питань 
-е)срцомічного розвитку, інвестицій та 

Селищної ради.

здоров’я та соціального захисту населён 
фінансів, бюджету, планування сцціа 
міжнародного співробітництФОуал

Ци
Селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Калинівської 
селищної ради 
від 11 лютого 2022 року
№286-13-VIII

ПРОГРАМА
«НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА» 

НАСЕЛЕННЮ КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

НА 2022-2024 РОКИ

смт Калинівка

2022
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ЗМІСТ

Паспорт Програми
1. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована програма.
2. Мета та завдання Програми.
3. Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми, строки виконання Програми.
4. Фінансова підтримка виконання Програми.
5. Напрями діяльності та заходи Програми.
6. Очікувані результати виконання Програми

Додаток 1 до Програми:
План фінансового забезпечення програми “Невідкладна медична 
допомога» населенню Калинівської селищної територіальної громади на 
2022 - 2024 роки

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Ініціатор 
розроблення 
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»

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

3. Розробник 
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»

4. Співрозробни 
ки Програми

Калинівська 
селищна рада

Калинівська 
селищна рада

Калинівська 
селищна рада

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» 
Калинівська 
селищна рада

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

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

7. Термін 
реалізації 
Програми

2022 рік 2023 рік 2024 рік

8. Перелік 
бюджетів, які 
беруть участь 
у виконанні 
Програми

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

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

Державний 
бюджет, місцевий 
бюджет, бюджети 
міських, 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

250,00 250,00 250,00

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

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

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.

Первинна ланка, на якій нині відбуваються зміни, не зможе вирішити всіх 
проблем без інших рівнів, тобто забезпечити комплексну медичну допомогу та 
цілісну систему заходів щодо формування, збереження і відновлення здоров’я 
населення. Остання існуватиме лише за умови збалансованості всіх рівнів 
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надання меддопомоги, чіткого визначення їх функцій та налагоджених 
комунікацій між ними.

Програма орієнтована на забезпечення надання якісної медичної 
допомоги населенню громади, в тому числі внутрішньо переміщеним особам .

2. Мета та завдання Програми

Мета Програми- налагодження ефективного функціонування системи 
надання доступної і високоякісної невідкладної медичної допомоги для всіх 
жителів Калинівської громади, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, 
незалежно від їх віку, статі, соціального статусу для забезпечення зниження 
рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення. Для цього вона має 
відповідати стандартам та нормативно-правовим актам, які регламентують 
порядок надання невідкладної медичної допомоги.

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

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:
— організація надання своєчасної, доступної і високоякісної невідкладної 

медичної допомоги населенню шляхом виїзду на непрофільні виклики 
населення в населенні пункти Калинівської селищної територіальної 
громади;

— координація з сімейними лікарями;
— постійний розвиток первинної медичної допомоги.

3. Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми, 
строки виконання Програми

Основними шляхами розв’язання проблем є:
- удосконалення надання невідкладної медичної допомоги населенню 

громади;
- співпраця з іншими закладами охорони здоров'я, які надають 

невідкладну медичну допомогу;
- забезпечення структурних підрозділів санітарним транспортом, 

укріплення та оновлення матеріально-технічної бази амбулаторій загальної 
практики-сімейної медицини , ФАПів та ФП громади.

Строки виконання Програми: 2022 - 2024 роки.

4. Фінансова підтримка виконання Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до 
законодавства України за рахунок:

— коштів місцевого бюджету;
— коштів державного бюджету;
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— надання платних послуг;
— коштів міських, сільських та селищних рад (в частині надання 

субвенцій);
— інших джерел фінансування не заборонених законодавством України.

Обсяги фінансування Програми «Невідкладна медична допомога» 
населенню Калинівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки - 
відповідно до плану фінансового забезпечення програми (додаток 1).

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Калинівської 
селищної ради» використовує виділені кошти згідно з планом використання.

5. Напрями діяльності та заходи Програми

Основним завданням Програми «Невідкладна медична допомога» 
населенню Калинівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки - 
це надання невідкладної медичної допомоги шляхом виїзду на непрофільні 
виклики населення в населенні пункти Калинівської селищної територіальної 
громади.

Гарантувати надання послуг невідкладної медичної допомоги 
жителям громади.

6. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація заходів, передбачених Програмою за час її дії, дасть змогу:
- покращити якість надання медичних послуг населенню;
- забезпечити невідкладною медичною допомогою жителів громади в не 

робочий час медичних закладів КНП «ЦПМСД Калинівської селищної ради».

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



Додаток 1 до Програми

План фінансового забезпечення 
програми «Невідкладна медична допомога» населенню 

Калинівської селищної територіальної громади 
на 2022 - 2024 роки

№ 
з/п

Перелік заходів програми Джерела фінансування Орієнтовні 
обсяги 

фінансування, 
тис. грн. 
2022 рік

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування, 
тис. грн. 
2023 рік

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування, 
тис. грн. 
2024 рік

1. Надання невідкладної медичної 
допомоги шляхом виїзду на 
непрофільні виклики населення в 
населені пункти Калинівської ТГ

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

250,00 250,00 250,00

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



УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області

Тринадцята сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 11 лютого 2022 року смт Калинівка №287-13-VIII

Про створення комунального 
підприємства Калинівської 
селищної ради «Благоустрій»

Відповідно до статей 26, 42, 46, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 78 Господарського Кодексу України, Закону 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань» Калинівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити комунальне підприємство Калинівської селищної ради 
«Благоустрій».

2. Затвердити Статут комунального підприємства Калинівської селищної 
ради «Благоустрій», що додається.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
Калинівської селищної ради з питань комунальної власності, інфраструктури, 
транспорту, енергозбереже комунального господарства.

Селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Калинівської 
селищної ради 
від 11 лютого 2022 року 
№287-13-VIIl

СТАТУТ 
комунального підприємства 
Калинівської селищної ради 

«Благоустрій»

смт Калинівка 

2022
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1. Загальні положення
1.1. Комунальне підприємство Калинівської селищної ради “Благоустрій” 

(надалі Підприємство), утворене на базі комунальної власності Калинівської 
територіальної громади Фастівського району Київської області і діє у відповідності до 
Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та інших законодавчих 
актів України.

1.2. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний 
баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та 
ідентифікаційним кодом, штампи, бланки зі своїм найменуванням. Права і обов'язки 
юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєсграції.

1.3. За своїм правовим статусом Підприємство є комунальним комерційним і 
здійснює свою діяльність на принципах повного господарського розрахунку, 
самофінансування, власного комерційного ризику та вільного найму працівників.

1.4. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, законами 
України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.5. Засновником Підприємства є Калинівська селищна рада Фастівського 
району Київської області (далі - Засновник), код ЄДРПОУ 04359873, 
місцезнаходження Засновника: 08623, Київська область, Фастівський район, смт 
Калинівка, вул. Центральна, 57.

1.6. Органом управління є виконавчий комітет Калинівської селищної ради 
Фастівського району Київської області

1.7. Найменування Підприємства:
1.7.1. Повне: Комунальне підприємство Калинівської селищної ради 

“Благоустрій”.
1.7.2. Скорочене: КП “Благоустрій”.
1.8. Місцезнаходження Підприємства: 08623, Київська область, Фастівський 

район, смт Калинівка, вул. Лисенка, 2а.
2. Мета і предмет діяльності Підприємства

2.1. Підприємство створюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення 
виробництва, торговельної та посередницької діяльності, виконання робіт та надання 
послуг для задоволення суспільних потреб територіальної громади.

2.2. Основними напрямками діяльності Підприємства є:
• збирання та видалення побутових відходів громадян та відходів 

підприємств;
• знищення відходів шляхом спалювання чи іншими способами;
• вивезення відходів на звалища, смітники;
• прибирання та видалення сміття, що збирається в урнах у громадських 

місцях;
• прибирання снігу й криги на шляхах і злітно-посадкових смугах, посипання 

сіллю й піском;
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• замітання і поливання доріг, скверів, ринків, громадських садів, парків, 
стоянок транспорту тощо;

• організація міського та міжміського перевезення пасажирів та їх багажу;
• здійснення нерегулярних перевезень в т.ч. таксі;
• надання послуг автомобільного паркування, організація цілодобових 

стоянок;
• надання в оренду земельних ділянок, приміщень, будівель, споруд, 

торгівельних місць, устаткування та іншого окремого індивідуально визначеного 
майна;

• здавання в суборенду житлової та нежитлової нерухомості, земельних 
ділянок;

• створення закладів громадського харчування у т.ч. кафе, барів, ресторанів та 
їх експлуатація;

• створення мережі магазинів і торгових центрів з метою реалізації власної та 
придбаної продукції;

• діяльність ринків;
• складське господарство;
• надання рекламних послуг в т.ч. створення та розміщення рекламної 

продукції, продаж часу та місця для реклами, здавання в оренду місця для реклами;
• посередницька діяльність;
• здійснення інших будівельно-монтажних робіт;
• будівництво всіх типів будівель: житлових, адміністративних, промислових 

(цехів, заводів), торгових, транспортних підприємств, складів, закладів культури, 
освіти та будь-яких інших будівель, крім підприємств важкої (енергетика, 
гірничодобувна) промисловості;

• будівництво індивідуальних будинків “під ключ”;
• роботи з реконструкції, реставрації та ремонту будівель;
• будівництво споруд для стадіонів та спортивних майданчиків, плавальних 

басейнів, інших спортивних та рекреаційних споруд;
• монтаж з готових елементів збірних будівельних конструкцій на 

будівельних майданчиках;
• господарська діяльність на договірних засадах з фізичними особами та 

суб’єктами господарської діяльності всіх форм власності, в тому числі з іноземними 
по наданню послуг, виконанню робіт.

• здійснення декоративного садівництва, виконання комплексу робіт щодо 
утримання, відновлення, видалення, охорони зелених насаджень загального 
користування, обмеженого користування, спеціального призначення на 
об’єктах/елементах благоустрою у сфері зеленого господарства населених пунктів та 
інших прилеглих до населених пунктів територіях, що входять до складу 
Калинівської селищної ради ;
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• столярні та теслярські роботи, виготовлення столярних виробів, обробка 
деревини;

• експлуатація, капітальний та поточний ремонт електроустановок, 
електричного господарства, мережі вуличного освітлення вулиць на території 
населених пунктів, що входять до складу Калинівської селищної ради;

• випробування, налагодження електрообладнання та електроустановок на 
об’єктах благоустрою. Монтаж, демонтаж, ремонт, обслуговування святкової 
ілюмінації;

• розробка, реалізація та впровадження науково-технічних конструкторських 
розробок, прогресивних технологій, енергозберігаючих технологій;

• будівництво, експлуатація, реконструкція, утримання автомобільних доріг 
місцевого значення, мостів, технічних засобів регульованого дорожнього руху;

• розробка проектної документації на ремонт і реконструкцію діючих доріг та 
мостів;

• будівництво та ремонт зливової каналізації;
• очищення відкритих та закритих зливостоків; розробка перспективних 

планів розвитку дорожнього господарства;
• здійснення комерційної, торгівельної, торгівельно-закупівельної, 

постачально- збутової діяльності, оптової і роздрібної реалізації продукції власного і 
невласного виробництва, комерційної і комісійної торгівлі, в т.ч. через мережу 
власних та орендованих магазинів, об’єктів торгівлі, складів, баз тощо;

• надання побутових послуг населенню;
• надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами;
• організація та проведення аукціонів, ярмарок, виставок, семінарів і 

конференцій;
• купівля та продаж, в т.ч. передача в оренду об’єктів рухомого та 

нерухомого майна;
• здійснення усіх видів угод та операцій з нерухомістю;
• надання непрофільних платних послуг юридичним та фізичним особам;
• діяльність у сфері інформатизації, телекомунікації;
• розробка технічної документації та проектів землеустрою, виконання інших 

землевпорядних робіт;
• усі види перевезень вантажним автомобільним транспортом, послуги 

трактора, екскаватора, автокрана з оператором;
• передача в оренду автотранспортних засобів, дорожньої техніки, інших 

машин, механізмів та устаткування;
• оптова та роздрібна торгівля запасними частинами, паливом і паливно- 

мастильними матеріалами.
2.3. Види діяльності, які потребують ліцензування Підприємство здійснює лише 

після отримання відповідної ліцензії у встановленому законом порядку.
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2.4. Підприємство може здійснювати і інші види діяльності, що не заборонені 
чинним законодавством України.

3. Права та обов’язки Підприємства
3.1. Права Підприємства:
3.1.1. Підприємство, в межах річних та перспективних планів фінансово- 

господарської діяльності, які затверджуються рішенням виконавчого комітету, 
самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію і основні напрямки свого 
розвитку, відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, 
кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг, та економічної ситуації;

3.1.2. Підприємство реалізовує свою продукцію, послуги на основі прямих 
договорів (угод, контрактів) згідно з умовами економічної діяльності, а у випадках, 
передбачених законодавством України, за фіксованими (регульованими) державними 
цінами і тарифами;

3.1.3. Підприємство має право користуватися банківським кредитом, може 
давати банку по договору право користування своїми вільними грошовими коштами 
та встановлювати відсоток за їх використання;

3.1.4. Підприємство має право відкривати розрахунковий та інші рахунки та 
здійснення усіх видів розрахункових та касових операцій за місцем реєстрації або у 
будь якому банку України у порядку, передбаченому діючим законодавством;

3.1.5. Підприємство при здійсненні фінансово-економічної га іншої діяльності 
має право самостійно приймати рішення, що не суперечать діючому законодавству 
України і цьому Статуту.

3.1.6. Підприємство має право укладати правочини, набувати майнові та 
особисті немайнові права, бути позивачем та відповідачем у судах загальної 
юрисдикції, господарських, адміністративних та третейських судах.

3.2. Обов’язки підприємства:
3.2.1. Підприємство забезпечує своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових 

платежів) до бюджету та інших відрахувань, згідно з чинним законодавством 
України;

3.2.2. Підприємство здійснює будівництво, реконструкцію, модернізацію, а 
також поточний та капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне 
освоєння нових виробничих потужностей та якнайшвидше введення в експлуатацію 
придбаного обладнання;

3.2.3. Підприємство здійснює оперативну діяльність з матеріально-технічного 
забезпечення виробництва, купуючи необхідні матеріальні ресурси у підприємств, 
організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;

3.2.4. Підприємство створює належні умови для високопродуктивної праці, 
забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, 
техніки безпеки, соціального страхування;

3.2.5. Підприємство здійснює заходи по вдосконаленню організації заробітної 
плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості, як в результатах 
особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує 
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економне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з 
працівниками Підприємства;

3.2.6. Підприємство забезпечує виконання річного фінансово плану;
3.2.7. Підприємство виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального використання і відтворення природних 
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

3.2.8. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями у межах 
належного йому майна згідно з чинним законодавством. Підприємство не несе 
відповідальності за зобов’язаннями держави, Власника та Уповноваженого органу. 
Держава, Власник, Уповноважений орган не несуть відповідальності за 
зобов’язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України.

3.2.9. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших 
об’єднаннях здійснюється на добровільних засадах, за погодженням з 
Уповноваженим органом та Власником, якщо це не суперечить антимонопольному 
законодавству та іншим законодавчим актам України.

4. Правовідносини між Засновником, Органом управління,
Підприємством та трудовим колективом

4.1. Стратегія розвитку, фінансово-економічна, інвестиційна та інші програми 
Засновника покладаються в основу діяльності Підприємства.

4.2. До виключної компетенції Засновника належать:
4.2.1 Визначення основних напрямків діяльності Підприємства;
4.2.2 Затвердження Положень про філії та представництва, затвердження 

статутів дочірніх підприємств;
4.2.3. Встановлення розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до 

місцевого бюджету.
4.2.4 Прийняття рішень про ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання 

Підприємства, створення дочірніх підприємств, філій і представництв Підприємства; 
створення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

4.2.5 Затвердження річних фінансових планів Підприємства та контроль їх 
виконання;

4.2.6. Встановлення (затвердження, погодження) у випадках визначених 
законодавством України цін, тарифів на послуги, роботи, що виконуються 
(надаються) Підприємством.

4.2.7. Прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального 
майна Підприємства.

4.2.8. Надання згоди про вступ Підприємства, як засновника (учасника) до інших 
господарських товариств, створення дочірніх підприємств та відокремлених 
підрозділів, що матимуть самостійний баланс.

4.2.9. Прийняття рішення про надання у концесію об’єктів комунальної 
власності.

4.3. Засновник має право:



7

4.3.1 Отримувати повну інформацію щодо діяльності Підприємства;
4.3.2 Знайомитись з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншими 

документами;
4.3.3 Надавати Підприємству допомогу у вигляді грошових коштів, майна, 

обладнання та інших матеріальних цінностей, необхідних для діяльності 
Підприємства;

4.3.4 Встановлювати рівень рентабельності діяльності Підприємства;
4.3.5 Контролювати виконання завдань, покладених на Підприємство;
4.4. Засновник приймає на себе такі зобов’язання:
4.4.1 Виконувати прийняті на себе у встановленому порядку зобов'язання 

стосовно Підприємства;
4.4.2 Сприяти Підприємству у здійсненні мети його діяльності;
4.4.3 Не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Підприємства.
4.5. До компетенції Органу управління належить:
4.5.1. Управління (в межах визначених Засновником) майном Підприємства, що 

належить до комунальної власності.
4.5.2. Здійснення координації діяльності Підприємства.
4.5.3. Заслуховування звітів директора про роботу Підприємства.
4.5.4. Формування статутного капіталу Підприємства.
4.5.5. Інших повноважень щодо управління Підприємством, відповідно до 

чинного законодавства України та рішень Засновника.
4.5.6. Погоджує штатний розпис підприємства.
4.6. Трудовий колектив
4.6.1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю 

працею беруть участь у його діяльності згідно з трудовим договором (контрактом, 
угодою).

4.6.2. Трудовий колектив Підприємства формується на загальних засадах 
відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.6.3. Умови організації та оплати праці трудового колективу Підприємства, їх 
соціальний захист визначаються відповідно до чинного законодавства України.

4.6.4. Відносини між адміністрацією Підприємства та трудовим колективом 
регулюється колективним договором.

4.6.5. Загальні збори трудового колективу Підприємства:
- розглядають і схвалюють проект колективного договору;
- заслуховують інформацію про виконання сторонами колективного договору;
- беруть участь у визначенні критеріїв матеріального стимулювання праці 

співробітників Підприємства;
- беруть участь у вирішенні питань соціального розвитку Підприємства.
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5. Керівник Підприємства
5.1. Підприємство на контрактній основі очолює Директор, який призначається 

на посаду та звільняється з посади Селищним головою. За розпорядженням 
Селищного голови здійснюється виплата директору матеріальної допомоги, премій, 
доплат та інших видів заохочень визначених чинним законодавством України та 
колективним договором Підприємства. Директор Підприємства несе повну 
відповідальність за стан та діяльність Підприємства.

5.2. Директор Підприємства відповідно до компетенції:
5.2.1. Здійснює поточне (оперативне) управління Підприємством, самостійно 

вирішує питання діяльності підприємства за винятком питань, що віднесені 
законодавством та статутом до компетенції Засновника та Органу управління.

5.2.2. Подає на затвердження Засновнику проекти програм і планів, 
передбачених цим Статутом, а також звіти про їх виконання.

5.2.3. Без доручення (довіреності) діє від імені Підприємства, представляє його 
інтереси у судах, вітчизняних і іноземних підприємствах та організаціях, установах, 
органах влади і місцевого самоврядування, формує адміністрацію Підприємства.

5.2.4. Видає довіреності, відкриває в банківських установах рахунки.
5.2.5. Самостійно укладає контракти, договори, у тому числі трудові, видає 

накази, обов’язкові для всіх робітників Підприємства.
5.2.6. Визначає, за погодженням з Органом управління, свою організаційну 

структуру, чисельність працівників і штатний розпис.
5.2.7. За погодженням з селищним головою, приймає на роботу та звільняє - 

заступників директора підприємства та головного бухгалтера підприємства.
5.2.8. Приймає і звільняє робітників відповідно до штатного розпису та 

трудового законодавства України.
5.2.9. Вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно 

до правил внутрішнього трудового розпорядку.
5.2.10. Обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам розміри 

тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок 
і доплат на умовах визначених чинним законодавством України та колективним 
договором.

5.2.11. Приймає рішення, видає накази з оперативних питань діяльності 
Підприємства.

5.2.12. Забезпечує дотримання Правил охорони праці та техніки безпеки.
5.2.13. Забезпечує виконання поточних та перспективних планів по ремонту і 

експлуатації основних фондів.
5.2.14. Розпоряджається коштами та управляє майном Підприємства в порядку 

визначеному законодавством України та цим Статутом.
5.2.15. Несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, 

організацію податкового, бухгалтерського.
5.2.16. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської 
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діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути 
узгоджені із Засновником або Органом управління.

6. Статутний капітал Підприємства
6.1. Для здійснення господарської діяльності Підприємства створюється 

статутний капітал у розмірі 100 грн.
6.2. Вкладом до статутного капіталу Підприємства можуть бути будинки, 

споруди, приміщення, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, право 
користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, 
спорудами, приміщеннями, обладнанням, а також інші майнові права (включаючи 
майнові права на об’єкти інтелектуальної власності), кошти відповідних бюджетів, в 
тому числі в іноземній валюті.

6.3. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу 
Підприємства, кошти, одержані в кредит та під заставу, векселі, майно комунальних 
підприємств, яке відповідно до закону (рішення органу місцевого самоврядування) не 
підлягає приватизації, та майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних 
установ, якщо інше не передбачено законом.

6.4. Розмір статутного капіталу Підприємства визначається та може бути 
змінений рішенням Засновника.

7. Майно Підприємства
7.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також 

цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.
7.2. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної 

громади і закріплюється за ним на праві господарського відання. Здійснюючи право 
господарського відання, Підприємство володіє, користується й розпоряджається 
майном, закріпленим за ним Засновником або уповноваженим ним органом, з 
урахуванням обмежень визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

7.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
7.3.1. Грошові та матеріальні внески Засновника, в т.ч. комунальне майно, 

передане засновником.
7.3.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, послуг та інших видів 

господарської діяльності.
7.3.3. Кредити банків та інших кредиторів.
7.3.4. Капітальні вкладення і дотації з бюджетів.
7.3.5. Майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та 

громадян у встановленому законодавством порядку.
7.3.6. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування суб’єктів господарювання 

і громадян.
7.3.6. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
7.4. Вилучення державою у Підприємства майна, що ним використовується, 

здійснюється лише у випадках і порядку, передбачених законом.
7.5. Підприємство має право за погодженням з Уповноваженим органом здавати 
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в оренду юридичним та фізичним особам устаткування, транспортні засоби, інвентар 
та інші матеріальні цінності, які йому належать. Передача в оренду цілісних майнових 
комплексів Підприємства чи його структурних підрозділів, філіалів, цехів, 
нежитлових приміщень Підприємства здійснюється, відповідно до чинного 
законодавства України.

7.6. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав 
громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються 
Підприємству за відповідним рішенням суду.

7.7. Майно Підприємства не може бути предметом безкоштовного використання, 
застави (в тому числі податкової застави), внеском до статутного капіталу інших 
юридичних осіб, а також не може бути продане, передане у володіння, користування, 
розпорядження або відчужене у будь-який спосіб без згоди Засновника, крім передачі 
в оренду в порядку та спосіб, передбачений цим Статутом.

8. Господарська діяльність, облік та звітність Підприємства
8.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на 

принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за наслідки цієї 
діяльності перед Засновником, за виконання взятих на себе зобов’язань перед 
трудовим колективом і партнерами за укладеними договорами, перед бюджетом, 
банками та фінансово-кредитними установами відповідно до чинного законодавства 
України.

8.2. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи 
розвитку, виходячи з попиту на продукцію, роботи та послуги, виходячи з 
необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку Підприємства, надає 
на затвердження Засновнику або Органу управління вказані плани. Основи планів 
складають договори з господарської діяльності Підприємства.

8.3. Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних 
витрат, витрат на оплату праці, сплату відсотків за кредитами банків, податків і інших 
обов’язкових платежів, після перерахування до бюджету селища визначеної 
Засновником частки отриманої орендної плати, залишається в розпорядженні 
Підприємства.

8.4. Підприємство реалізує продукцію, роботи, послуги за цінами (тарифами), 
встановленими самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених 
законодавством - за державними цінами (тарифами) або цінами (тарифами), 
встановленими (затвердженими) Засновником.

8.5. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів 
своєї діяльності, веде статистичну звітність.

8.6. Підприємство веде податковий, оперативний та аналітичний, бухгалтерський 
облік результатів своєї діяльності і забезпечує подання звітності до відповідних 
державних органів згідно з чинним законодавством України. Керівник та головний 
бухгалтер Підприємства несуть персональну відповідальність за додержання порядку 
ведення і достовірність обліку бухгалтерської, податкової, фінансової і статистичної 
звітності;

8.7. Фінансові результати діяльності Підприємства визначаються на підставі 
річного бухгалтерського балансу;
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8.8. Підприємство звітує перед Засновником про результати господарської 
діяльності за встановленими формами статистичної звітності.

9. Фонди підприємства
9.1. Прибуток Підприємства, який залишається після покриття матеріальних та 

прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, відсотків за кредитами банків, 
передбачених законодавством України податків і внесення інших платежів до 
бюджету, відрахувань у відповідні фонди розподіляється за погодженням з 
Засновником;

9.2. Підприємство за рахунок прибутку (доходу) може створювати цільові 
фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з його діяльністю: Фонд розвитку 
виробництва; Фонд оплати праці; Резервний фонд; інші фонди.

9.2.1. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів відрахувань 
від чистого прибутку та амортизаційних відрахувань, у порядку, передбаченому 
чинним законодавством. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально- 
технічної бази Підприємства. Напрямки витрат фонду визначаються кошторисом;

9.2.2. Фонд оплати праці створюється у розмірах, які визначаються згідно з 
чинним законодавством. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства 
є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності;

9.2.3. Резервний фонд Підприємства призначається для покриття витрат, 
пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових втрат.

9.3. Підприємство може створювати й інші фонди. Порядок створення, 
використання, поповнення та ліквідація фондів затверджуються рішенням 
Засновника.

10. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту Підприємства
10.1. Пропозиції про внесення змін до Статуту Підприємства можуть надходити 

від Засновника Підприємства, Органу управління, а також від трудового колективу 
Підприємства.

10.2. Зміни і доповнення до Статуту затверджує Засновник відповідним 
рішенням.

10.3. Затверджені зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у 
встановленому порядку.

11. Припинення діяльності Підприємства
11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його 

реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
11.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника. У разі 

злиття Підприємства з іншим суб’єктом господарювання усі майнові права та 
обов’язки кожного з них переходять до суб’єкта господарювання, що утворений 
внаслідок злиття. У разі приєднання Підприємства до іншого суб’єкта 
господарювання до останнього переходять усі його майнові права та обов’язки, а в 
разі приєднання одного або кількох суб’єктів господарювання до Підприємства до 
нього переходять усі майнові права та обов’язки приєднаних суб’єктів 
господарювання. У разі поділу Підприємства усі його майнові права і обов’язки 
переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з 
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нових суб’єктів господарювання, що утворені внаслідок цього поділу. У разі 
виділення одного або кількох нових суб’єктів господарювання до кожного з них 
переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права та 
обов’язки Підприємства. У разі перетворення Підприємства в інший суб’єкт 
господарювання усі його майнові права і обов’язки переходять до новоутвореного 
суб’єкта господарювання.

11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду 
загальної чи спеціальної юрисдикції у випадках, передбачених законодавством.

11.4. Ліквідація Підприємства провадиться призначеною Засновником 
ліквідаційною комісією, або ліквідаційною комісією (ліквідатором), призначеною 
судом у випадках припинення діяльності Підприємства за рішенням суду. З моменту 
призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керування 
справами Підприємства. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, 
виявляє його дебіторів і кредиторів, і розраховується з ними, вживає заходів щодо 
сплати боргів Підприємства третіми особами, складає ліквідаційний баланс і подає 
його Засновнику або суду.

11.5. Наявні у Підприємства кошти, включаючи виторг від розпродажу його 
майна при ліквідації, після розрахунків із бюджетом і кредиторами, оплати праці 
робітників Підприємства, передаються ліквідаційною комісією Засновнику 
Підприємства.

11.6. У випадку визнання Підприємства банкрутом ліквідаційна процедура 
здійснюється в порядку визначеному Законом України “Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

11.7. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство є таким, 
що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про 
державну реєстрацію припинення юридичної особи.

11.8. Ліквідаційна комісія відповідає за збитки, заподіяні Засновнику, а також 
третім особам у випадках порушення законодавства при ліквідації Підприємства.

12. Прикінцеві положення
12.1. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації у 

порядку, встановленому чинним законодавством України.
12.2. Питання, що не врегульовані цим Статутом вирішуються відповідно до

Калинівський 
селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО



УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області

Тринадцята сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 11 лютого 2022 року смт Калинівка № 288-13-VIII

Про затвердження звіту про 
виконання бюджету Калинівської 
селищної територіальної громади 
за 2021 рік

Заслухавши та обговоривши звіт управління фінансів Калинівської 
селищної ради про виконання бюджету Калинівської селищної територіальної 
громади за 2021 рік, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 та статті 28 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та пункту 4 статті 80 
Бюджетного кодексу України, Калинівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Калинівської селищної 
територіальної громади за 2021 рік (далі - звіт) по доходах у сумі триста п’ять 
мільйонів вісімсот сімдесят дві тисячі сто п’ять (305 872 105) гривень і по 
видатках у сумі двісті шістдесят дев’ять мільйонів вісімсот вісім тисяч 
чотириста сорок сім (269 808 447) гривень з перевищенням доходів над 
видатками у сумі тридцять шість мільйонів шістдесят три тисячі шістсот 
п’ятдесят вісім (36 063 658) гривень, у тому числі:

1.1. По загальному фонду бюджету по доходах у сумі двісті шістдесят два 
мільйони дев’ятсот тисяч чотириста тридцять три (262 900 433) гривні, по 
видатках у сумі сто дев’яносто мільйонів двісті п’ятдесят вісім тисяч вісімсот 
сімнадцять (190 258 817) гривень з перевищенням доходів над видатками у сумі 
сімдесят два мільйони шістсот сорок одна тисяча шістсот шістнадцять (72 641 
616) гривень;

1.2. По спеціальному фонду бюджету по доходах у сумі сорок два мільйони 
дев’ятсот сімдесят одна тисяча шістсот сімдесят дві (42 971 672) гривні, по 
видатках у сумі сімдесят дев’ять мільйонів п’ятсот сорок дев’ять тисяч шістсот 
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тридцять (79 549 630) гривень з перевищенням видатків над доходами у сумі 
тридцять шість мільйонів п’ятсот сімдесят сім тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім 
(36 577 958) гривень;

1.3. Оприлюднити дане 
офіційному сайті селищної

Селищний голова

а

о
У с \і 
•р

з чинним законодавством на

Юлія ОЛЕКСЕНКО



УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області

Тринадцята сесія

РІШЕ

VIII скликання

ння
від 11 лютого 2022 року смт Калинівка № 289-13-VIII

10548000000
(код бюджету)

Про внесення змін до рішення 
Калинівської селищної ради 
від 24.12.2021 № 261-12-VIII
«Про бюджет Калинівської селищної 
територіальної громади на 2022 рік»

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", статті 78 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про 
Державний бюджет на 2022 рік», враховуючи пропозиції управління фінансів 
Калинівської селищної ради та рекомендації постійної комісії селищної ради з 
питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 
інвестицій та міжнародного співробітництва, Калинівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до рішення Калинівської селищної ради від 
24.12.2021 № 261-12-VIII «Про бюджет Калинівської селищної територіальної 
громади на 2022 рік», а саме:

1.1. у пункті 1 рішення:
у абзаці першому цифри «282 173 173,00», «280 000 600,00» та «2 172 

573,00»
замінити на «282 220 423,00» та «280 047 850,00»

у абзаці другому цифри «282 173 173,00», «217 063 705,00» та «65 109 
468,00» 
замінити на «327 678 667,29», «230 526 134,29 та «97 152 533,00»

у абзаці третьому та четвертому цифри «62 936 895» замінити на 
«84 082 164»
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1.2. у пункті 3 рішення:
доповнити абзацом наступного змісту:
«субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету» - 47 250,00 гривень

1.4 у пункті 5 рішення:
цифру «95 763 107,00» замінити на «135 437 151»

2. Додатки 1, 2, 3, 5, 6 та 7 до рішення, викласти у новій редакції, що 
додаються.

3.У правлінню фінансів Калинівської селищної ради взяти до відома та 
виконання зміни, зазначені в пункті 1 та 2.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
Калинівської селищної ради з пита фінансів, бюджету, планування соціально- 
економічного розвитку,інвест дного співробітництва.

Селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО



Додаток I
до рішення Калинівської селищної ради "Про бюджет Калинівської 
селищної територіальної громади на 2022 рік" від 24.12.2021 №261-12- 
VIII (додаток у редакції до рішення Калинівської селищної ради від
11.02.2022 №289-13-VII1)

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, і-рошових 
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 та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з 
Податковим кодексом України

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

І



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 га 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 міжбюджетних трансфертів) 219 272 573,00 217 100 000,00 2 172 573,00

40000000 Офіційні трансферти 62 947 850,00 62 947 850,00

41000000 Від органів державного управління 62 947 850,00 62 947 850,00

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 593 100,00 593 100,00

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

593 100,00 593 100,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 580 150,00 580 150,00

41051200

/ 
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки оаобам з 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з\ 
державного бюджету

47 250,00 47 250,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету ’ Н Ф * \ і 53Й 9b0,00 532 900,00

X Разом доходів 28^2^0/423,00 280 047 850,00 2 172 573,00

//Й7тГЙ\ТОКалинівський селищний голова я/ £ Н_“ / \ П
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Додаток 2
до рішення Калинівської селищної ради "Про бюджет 
Калинівської селищної територіальної громади на 2022 рік" 
від 24.12.2021 № 261 - 12-VI1I (додаток у редакції до рішення 
Калинівської селищної ради від 11.02.2022 №289-13-VIII)

Фінансування бюджету Калинівської селищної територіальної громади на 2022 рік

( грн.)
10548000000 (код бюджету)

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 -84 082 164,00 84 082 164,00 84 082 164,00

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 -84 082 164,00 84 082 164,00 84 082 164,00

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 -84 082 164,00 84 082 164,00 84 082 164,00

Всього за типами кредитора 0,00

600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -84 082 164,00 84 082 164,00 84 082 164.00

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -84 082 164,00 84 082 164,00 84 082 164,00
602100 На початок періоду

602200 На кінець періоду

602400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку /

(спеціального фонду) І/
4^2 * у,
?\^8ФЙ2 164,00 84 082 164,00 84 082 164,00

603000 Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку
: ( /Ж

Всього за типом боргового зобов'язання
Ш о

0,0 0,0

ТІ*
7 7 ФЛ
т --------------

Калинівський селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО



Додаток З
до рішення Калинівської селищної ради "Про бюджет Калинівської селищної 
територіальної громади на 2022 рік" від 24.12.2021 № 261 -12-VIII (додаток у 
редакції до рішення Калинівської селищної ради від 11 02.2022 № 289-13-VIII)

РОЗПОДІЛ
видатків бюджету Калинівської селищної територіальної громади на 2022 рік

(код бюджета)
10548000000

Код Проірамноі 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевих 
бюджетів

Код
Функціонал 

класифікаці 
і видатків 

кредиіуван 
ня бюджет)

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету / відповідального виконавця, найменування згідно з 

Т и повою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
Усього видатки споживання

з них
видатки 
розвитку Усього у тому числі бюджет 

розвитку видатки споживання

3 них

видатки розвитку
оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

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

0100000 Калинівська селищна рада 69 011 747,00 67 511 554,00 ЗО 052 540,00 6 855 000,00 1 500 193,00 7 626 502,00 7 143 502,00 250 000,00 0.00 0,00 7 376 502,00 76 638 249,00

0110000 Калинівська селищна рада (відповідальний 
виконавець) 69 011 747,00 67 511 554,00 ЗО 052 540,00 6 855 000,00 1 500 193,00 7 626 502,00 7 143 502,00 250 000,00 0,00 0,00 7 376 502,00 76 638 249,00

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

33 141 100,00 33 141 100,00 23 420 340,00 2 705 000,00 1 454 000,00 1 204 000,00 250 000,00 1 204 000,00 34 595 100,00

0112111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної (медико- 
санітарної) допомоги

2 698 542,00 2 698 542,00 1 428 100,00 1 428 100,00 1 428 100,00 4 126 642,00

0112152 2152 0764

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я,
в т.ч.

425 000,00 425 000,00 0,00 425 000,00

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

300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00

Програма "Невідкладна медична допомога" 
населенню Калинівської селищної територіальної 
громади 2022 - 2024 роки

125 000.00 125 000,00 0,00 /25 000,00

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.

1 725 000,00 1 725 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 725 000,00

Програма "Здоровя" на 2021-2025 1 525 000,00 1 525 000,00 0,00 1 525 000,00

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 19 506 300,00 19 506 300,00 6 632 200,00 4 150 000,00 3 440 000,00 3 440 000,00 3 440 000,00 22 946 300,00

1



Код Програмної 
класифікації 
видатків іа 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 
класифікації

кредитували 
я місцевих

Код
Функціонал 

класифікаш 
ї вида і киї 

кредитован

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

комунальні 
послуги та оплата праці

комунальні
послуги та

0116071 6071 0640

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) 
на житлово-комунальні послуги, що 
затверджувалися або погоджувалися рішенням 
місцевого органу виконавчої влади та органу 
місцевого самоврядування, та розміром 
економічно обгрунтованих витрат на їх 
виробництво(надання)

79 000,00 79 000,00 0,00 79 000,00

0116090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства 1 421 193,00 1 421 193,00 179 402.00 179 402,00 179 402,00 1 600 595.00

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 0,00 233 000,00 233 000,00 233 000,00

0117350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації)

0,00 854 000,00 854 000,00 854 000,00 854 000,00

0117650 7650 0490
Проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки чи права на неї

0,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00

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.

8 874 612,00 8 874 612,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 8 896 612,00

Програма забезпечення діяльності комунального 
підприємства "Калинівська варта" 7199 012.00 7 199 012.00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 7 221 012,00

Програма "Безпечна громада" 1 605 600,00 1 605 600,00 0,00 1 605 600,00

Програма "Поліцейський офіцер громади" 70 000,00 70 000.00 0,00 70 000,00

0600000 ВІДДІЛ освіти 121 562 31349 121 562 313Д9 86 942 583,00 9 004 938,00 0,00 3 421 565,00 1 718 992,00 1 702 573,00 0,00 0,00 1 718 992,00 124 983 878,29

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 20 463 621,00 20 463 621,00 14 351 225,00 1 282 572,00 709 526,00 111 183,00 598 343,00 111 183,00 21 173 147,00

0611021 1021 0921

Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти, всього, в т.ч.

29 094 620,00 29 094 620,00 15 141 815,00 7 056 900,00 0,00 1 167 983,00 63 753,00 1 104 230,00 0,00 0,00 63 753,00 30 262 603,00

додаткова дотація з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення переданих з державного 
бюджету видатків з утримання закладів освіти та 
охорони здоров'я

593 100,00 593 100,00 486 945,00 0,00 593 100,00

бюджет Калинівської селищної територіальної 
громади

28 501 520,00 28 501 520,00 14 654 870,00 7 056 900,00 1 167 983,00 63 753,00 1 104 230,00 63 753,00 29 669 503,00

2



Код Програмної 
класифікації 

кредитування 
місцевих

Код Типової 
проі-рамноі 
класифікації 

кредитуванн
я місцевих

Код
Функціонал 

класифікаці 
ї видатків

кредитуван

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

з них

видатки розвитку
оплата праці

комунальні 
послуги та оплата праці

комунальні 
послуги та

0611031 1031 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

0611061 1061 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти (за рахунок залишку 
коштів за освітньою субвенцією)

580 957,29 580 957,29 1 394 056,00 1 394 056,00 1 394 056,00 1 975 013,29

0611070 1070 0960
Надання позашкільної освіти закладами 
позашкільної освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми

5 565 313,00 5 565 313,00 3 741 356,00 567 566,00 0,00 5 565 313,00

0611141 1141 0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

2 551 797,00 2 551 797,00 1 964 809,00 48 950,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00 2 676 797,00

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 14 480,00 14 480,00 0,00 14 480,00

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами

47 250,00 47 250,00 38 730,00 0,00 47 250,00

0615011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00

0800000 Управління соціального захисту населення 4 078 855,00 4 078 855,00 1 860 973,00 33 467,00 0,00 61 145,00 61 145,00 0,00 0,00 0,00 61 145,00 4 140 000,00

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

0813242 3242 1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення, в т.ч.

1 680 000,00 1 680 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 680 000,00

Програма "Турбота" / і00 000,00 / 100 000,00 0,00 1 100 000,00

Програма соціальної підтримки учасників 
антитерористичної операції, операці ї Об ’єднаних 
сил та членів їх сімей, членів сімей загиблих 
(померлих) учасників антитерористичної 
операції, операції Об 'єднаних сил та учасників 
Революції Гідності Калинівської селищної ради на 
2022 рік

580 000,00 580 000.00 0,00 580 000.00

з



Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 
класифікації 
вида і ків та 

кредиіхванн 
я місцевих

Код
Функціонал

класифікаці 
і видатків

кредитован

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 ТОМ)' числі бюджет

розвитку видатки споживання

з них

видатки розвитку
оплата праці

комунальні 
послуги та оплата праці

комунальні 
послуги та

1000000
Сектор культури, туризму та з питань 
діяльності засобів масової інформації 10 193 533,00 10 193 533,00 6 462 023,00 342 422,00 0,00 497 407,00 277 407,00 220 000,00 180 000,00 0,00 277 407,00 10 690 940,00

1010160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

650 410,00 650 410,00 533 120,00 0,00 650 410,00

1011080 1080 0960
Надання спеціальної освіти мистецькими школами

2 534 596,00 2 534 596,00 1 957 800,00 20 143,00 314 407,00 94 407,00 220 000,00 180 000,00 94 407,00 2 849 003,00

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 982 000,00 982 000,00 800 345,00 555,00 0,00 982 000,00

1014040 4040 0824
Забезпечення діяльності музеїв і виставок 1 282 740,00 1 282 740,00 247 458,00 36 837,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 1 337 740,00

в т. ч. Програма з інформаційно-просвітницької 
діяльності Калинівської селищної ради 2022-2026 
роки

932 000,00 932 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 987 000,00

1014060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців і будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та інших 
клубних закладів

3 002 087,00 3 002 087,00 2 153 100,00 284 887,00 105 000,00 105 000,00 105 000,00 3 107 087,00

1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва

1 079 200,00 1 079 200,00 770 200,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00 1 102 200,00

1014082 4082 0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва, всього
в т.ч. 662 500,00 662 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662 500,00

Програма культурно-мистецької діяльності 
Калинівської селищної ради на 2021-2025 роки

512 500,00 512 500,00 0,00 512 500,00

Погрома розвитку туризму та діяльності засобів 
масово ї інформації у Кантівській селищній раді 
на 2021-2025 роки

70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00

Програма інформаційно-культурного простору 
Калинівської селищної ради на 2021-2025 роки

80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00

1100000 Сектор молоді та спорту 2 268 000,00 2 268 000,00 1 014 540,00 0,00 0,00 100 000.00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 2 368 000,00

1110160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

685 335,00 685 335,00 561 750,00 0,00 50 000,00 685 335,00

1113133 3133 1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики 1 132 665,00 1 132 665,00 452 790,00 100 000,00 50 000,00 100 000,00 1 232 665,00

в т.ч. Програма "Розвиток національно- 
патріотичного виховання на території
Калинівськоїселищної ради на 2022-2025 роки"

150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00

в т.ч. Програма "Розвиток молодіжної політики 
на території Калинівської селищної ради на 2022- 
2025 роки"

300 000,00 300 000,00 0,00 300 000.00



1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.

2 Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету' зазначається у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосув

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

1115011

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредиту ванн 
я місцевих

Код 
Функціонал 

класифікаці 
ї видатків 

кредитував

0810

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

з них

видатки розвитку
оплата праці

комунальні 
послуги та 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

5 680 286,00 5 680 286,00 2 373 525,00 51 510,00 0,00 85 425 914,00 85 425 914,00 0,00 0,00 0,00 85 425 914,00 91 106 200,00

2710160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

3 431 286,00 3 431 286,00 2 373 525,00 51 510,00 99 000,00 99 000,00 99 000,00 3 530 286,00

2710180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 0,00 7 736 622,00 7 736 622,00 7 736 622,00 7 736 622,00

2711021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти 0,00 2 364 303,00 2 364 303,00 2 364 303,00 2 364 303,00

2716017 6017 0620
Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією 
об’єктів житлово-комунального господарства

0,00 250 377,00 250 377,00 250 377,00 250 377,00

2716030 6030 0620 Організація благоустрою населенних пунктів 2 200 000,00 2 200 000,00 19 358 074,00 19 358 074,00 19 358 074,00 21 558 074,00

2717310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства 0,00 4 270 479,00 4 270 479,00 4 270 479,00 4 270 479,00

2717321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 0,00 17 997 000,00 17 997 000,00 17 997 000,00 17 997 000,00

2717322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 0,00 98 000,00 98 000,00 98 000,00 98 000,00

2717330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності 0,00 6 894 714,00 6 894 714,00 6 894 714,00 6 894 714,00

2717370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально- 
економічного розвитку територій 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

2717461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

49 000,00 49 000,00 15 971 381,00 15 971 381,00 15 971 381,00 16 020 381,00

2718311 8311 0511
Охорона та раціональне використання природних 
ресурсів 0,00 385 964,00 385 964,00 385 964,00 385 964,00

3700000 Управління фінансів 17 731 400,00 15 731 400,00 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 у 20 000,00 20 000,00 3 365 700,00

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 2 000 000,00 //sо 2 000 000,00

3719110 9110 0180 Реверсна дотація 12 385 700,00 12 385 700,00
/і *
1 1
ц °

: і /Ж 
\ (флі

/>7 /
W-00 12 385 700,00

Всього 230 526 134,29 227 025 941,29 131 339 930,00 16 338 40TW. 
 \\ С

^7 152/^Ott. 94 746 960,00 2 172 573,00 180 000,00 0,00 94 979 960,00 327 678 667,29
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Продовження Додатку 5

Додаток 5
до рішення Калинівської селищної ради 
"Про бюджет Калинівської селищної 
територіальної громади на 2022 рік" від
24.12.2021 № 261 -12-VIII (додаток у 
редакції до рішення Калинівської селищної 
ради від 11.02.2022 №289-13-VIII)

Міжбюджетні трансферти на 2022 рік
10548000000
(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
(грн)

Код Класифікації 
доходу бюджету /

Код бюджету

Найменування трансферту /
Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту Усього

1 2 3
1. 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 593 100,00

10100000000 Обласний бюджет Київської області 593 100.00

41033900 1.2. Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 61 774 600.00

99000000000 Державний бюджет України 61 774 600,00

41051200
1.3. Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми по гребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 47 250,00

10100000000 Обласний бюджет Київської області 47 250,00
41053900 1.4. 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 I, II, у тому числі: 62 947 850,00

X загальний фонд 62 947 850,00

X спеціальний фонд 0,00

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджет ам

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 Усього

1 2 3 4
1. 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 I, II, у тому числі: 12 385 700,00

X загальний фонд 12 385 700,00

X спеціальний фонд Л 0,00
/А'*'
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Розподіл витрат бюджету Калинівської селищної територіальної громади на реалізацію селищних програм у 2022 році

Додаток 7
до рішення Калинівської селищної ради "Про бюджет 
Калинівської селищної територіальної громади на 2022 рік" 
від 24.12.2021 № 261 -12-VIII (додаток у редакції до рішення 
Калинівської селищної ради від 11.02.2022 № 289-13-VIII)

10548000000___________________________________ (грН.)
(кол бюджета)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
проірамної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих

Код
Функціональної 

класифікації 
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 42 714 249,00 35 337 747,00 7 376 502,00 7 143 502,00

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 (із змінами)

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2020 №23-02-
VIII 1 204 000,00 1 204 000.00 1 204 000,00

0112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної 
медичної (медико-санітарної) допомоги

Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного 
підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Калинівської 
селищної ради на 2021-2023 роки" (в новій редакції)

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2021 №249-12- 
VIII 4 126 642,00 2 698 542,00 1 428 100,00 1 428 100,00

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

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2021 № 250-12 
VIII 300 000,00 300 000,00

Програма "Невідкладна медична допомога" населенню Калинівської 
селищної територіальної громади 2022 - 2024 роки

рішення Калинівської селищної ради від 11.02.2022 № 286-13- 
VIII 125 000,00 125 000,00

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 нефрологічного профілю, які 
потребують гемодіалізу на 2021-2025 роки

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2020 № 18-02- 
VIII 1 525 000,00 1 525 000,00

0113242
Програма фінансування 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

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2021 №252-12-
VIII 22 946 300,00 19 506 300,00 3 440 000,00 3 440 000.00

0116071 6071 0640

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні 
послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу 
виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно 
обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

Програма фінансової підтримки на період реформування та розвитку 
комунальних підприємств житлово-комунальної сфери Калинівської 
селищної ради на 2021 -2022 роки

рішення Калинівської селищної ради від 13.05.2021 № 127-05- 
VIII 79 000,00 79 000,00

0116090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
Програма фінансової підтримки на період реформування та розвитку 
комунальних підприємств житлово-комунальної сфери Калинівської 
селищної ради на 2021-2022 роки

рішення Калинівської селищної ради від 13.05.2021 № 127-05-
VIII 1 600 595,00 1 421 193,00 179 402,00 179 402,00

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
Програма проведення інвентарізації та нормативної грошової оцінки земель 
Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області на 2022- 
2023 роки

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2021 № 257-12-
VIII 233 000,00 233 000,00

0117350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 
документації)

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Калинівської 
селищної ради на 2021-2025 роки рішення Калинівської селищної ради 854 000,00 854 000,00 854 000.00

0117650 7650 0490 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї Програма соціально-економічного та культурного розвитку Калинівської 
селищної ради на 2021-2025 роки

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2020 №23-02-
VIII 16 000,00 16 000,00 16 000,00

0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування Програма про сплату членських внесків членами Всеукраїнської асоціації 
громад на 2022-2025 роки

)ішення Калинівської селищної ради від 24.12.2021 №239-12-
VIII 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 ситуацій техногенного та природного характеру (поширення 
інфекційної хвороби COVID-19), забезпечення пожежної безпеки на 2021- 
2025 роки (із змінами)

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2020 №25-02-
VIII 600 000,00 600 000,00

0118230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки

Проірама забезпечення діяльності Комунального підприємства 
"Калинівська варта" Калинівської селищної ради на 2022 рік

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2021 №237-12-
VIII 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

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2021 №238-12-
VIII 1 605 600.00 1 605 600,00

Програма "Поліцейський офіцер громади" на 2021 - 2022 роки рішення Калинівської селищної ради від 05.08.2021 № 146-07-
VIII 70 000.00 70 000,00

0600000 Відділ освіти РАЗОМ 384 936,00 60 000,00 324 936,00 324 936,00

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 (із змінами)

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 111 183,00 111 183,00 111 183,00

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 125 000,00 125 000,00 125 000.00

0611070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми Програма розвитку системи освіти Калинівської селищної ради 

Фастівського району Київської області на 2022-2025 роки
рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2021 № 246-12-

VIII

25 000,00 25 000,00

0615011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів 
спорту 35 000,00 35 000,00

0800000 Управління соціального захисту населення РАЗОМ 1 771 145,00 1 710 000,00 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 (із змінами)

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2020 №23-02-
VIII 61 145,00 61 145,00 61 145,00

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

Програма "Турбота" Калинівської селищної ради на 2021-2025 роки (із 
змінами)

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 1 100 000,00 1 100 000,00

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, 
операції Об'єднаних сил та членів їх сімей, членів сімей загиблих 
(померлих) учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил 
та учасників Революції Гідності Калинівської селищної ради на 2022 рік

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2021 №229-12-
VIII 580 000.00 580 000,00

1000000 Сектор культури, туризму та з питань діяльності засобів масової 
інформації

РАЗОМ 1 871 907,00 1 594 500,00 277 407,00 277 407,00

1011080 1080 0960
Надання спеціальної освіти мистецькими школами

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Калинівської 
селищної ради на 2021-2025 роки (із змінами)

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2020 №23-02-
VIII 94 407,00 94 407,00 94 407,00

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок Програма з інформаційно-просвітницької діяльності Калинівської селищної 
ради 2022-2026 роки

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2021 № 236-12-
VIII 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 (із змінами)

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 (із змінами)

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2020 №23-02-
VIII 23 000.00 23 000,00 23 000,00

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва, всього

Програма "Культурно-мистецька діяльність" на 2021-2025 роки сектору 
культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації 
Калинівської селищної ради (із змінами)

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2020 №37-02-
VIII 512 500,00 512 500,00

Програма "Розвиток туризму та діяльність засобів масової інформації”' на 
2021-2025 роки сектору культури, туризму та з питань діяльності засобів 
масової інформації Калинівської селищної ради (із змінами)

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2020 №37-02-
VIII 70 000,00 70 000,00



Програма'Тозвиток інформаційно-культурного простору" на 2021-2025 роки 
сектору культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації 
Калинівської селищної ради (із змінами)

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2020 №37-02- 
VIII 80 000,00 80 000.00

1100000 Сектор молоді та спорту РАЗОМ 1 000 000,00 900 000.00 100 000,00 100 000,00

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 (із змінами)

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 (із змінами)

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 розвитку національно-патріотичного виховання на території 
Калинівської селищної ради на 2022-2025 роки

рішення Калинівської селищної ради від 24.122021 №231-12-
VIII 150 000,00 150 000,00

Програма розвитку молодіжної політики на території Калинівської 
селищної ради на 2022-2025 роки

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2021 №232-12-
VIII 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 на території Калинівської 
селищної ради на 2022-2025 роки

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2021 №230-12- 
VIII 450 000,00 450 000,00

2700000 Управління економічного розвитку, житлово-комунального господарства, 
капітального будівництва та інфраструктури РАЗОМ 87 674 914.00 2 249 000,00 85 425 914,00 85 425 914,00

2710160 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 (із змінами)

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2020 №23-02-
VIII 99 000,00 99 000.00 99 000,00

2710180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління Програма соціально-економічного та культурного розвитку Калинівської 
селищної ради на 2021-2025 роки (із змінами)

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2020 №23-02- 
VIII 7 736 622,00 7 736 622,00 7 736 622,00

2711021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти Програма соціально-економічного та культурного розвитку Калинівської 
селищної ради на 2021-2025 роки (із змінами)

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2020 №23-02- 
VIII 2 364 303,00 2 364 303,00 2 364 303,00

2716017 6017 0620 Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального 
господарства

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Калинівської 
селищної ради на 2021-2025 роки (із змінами)

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2020 №23-02-
VIII 250 377,00 250 377,00 250 377.00

2716030 6030 0620 Організація благоустрою населенних пунктів Програма соціально-економічного та культурного розвитку Калинівської 
селищної ради на 2021-2025 роки (із змінами)

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2020 №23-02-
VIII 21 558 074,00 2 200 000.00 19 358 074,00 19 358 074,00

2717310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Програма соціально-економічного та культурного розвитку Калинівської 
селищної ради на 2021-2025 роки (із змінами)

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2020 №23-02-
VIII 4 270 479,00 4 270 479.00 4 270 479,00

2717321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів Програма соціально-економічного та культурного розвитку Калинівської 
селищної ради на 2021-2025 роки (із змінами)

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2020 №23-02-
VIII 17 997 000,00 17 997 000.00 17 997 000,00

2717322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів Програма соціально-економічного та культурного розвитку Калинівської 
селищної ради на 2021-2025 роки (із змінами)

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2020 №23-02-
VIII 98 000,00 98 000.00 98 000,00

2717330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності Програма соціально-економічного та культурного розвитку Калинівської 
селищної ради на 2021-2025 роки (із змінами)

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2020 №23-02- 
VIII 6 894 714,00 6 894 714,00 6 894 714,00

2717370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Калинівської 
селищної ради на 2021-2025 роки (із змінами)

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2020 №23-02-
VIII 10 000 000.00 10 000 000,00 10 000 000,00

2717461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету

Програма соціально-економічного та культурного розвш*£Калїїнівс 
селищної ради на 2021-2025 роки (із змінами) ^0

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2020 №23-02-
16 020 381,00 49 000,00 15 971 381.00 15 971 381,00

2718311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
Програма соціально-економічного та культурна^^Ьит^Ч&лцнш^^Т 

селищної ради на 2021-2025 роки (із змінами^* 'V
рінЦЙінЛЛалинівської селищної ради від 24.12.2020 №23-02-

385 964.00 385 964,00 385 964,00

3700000 Управління фінансів
РАЗОМ If S ^7 //7\ /ОШГ 20 000,00 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 культарибго ро'иитку/ 
селищної ради на 2021-2025 роки (із змінаїЦ)! % \

її іг w '
рішейЛ Кйл і івської селищної ради від 24.12.2020 №23-02-
VIII Тч /УГСР дУ і

20 000,00 20 000,00 20 000,00

Всього
\\<Л’\

__________________________________________
135 437 151.00 41 851 247,00 93 585 904,00 93 352 904,00

Калинівський селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО



Додаток 6
до рішення Калинівської селищної ради "Про бюджет 
Калинівської селищної територіальної громади на 2022 рік" від
24.12.2021 № 261-12-VIII (додаток у редакції до рішення
Калинівської селищної ради від 11.02.2022 № 289-13-VIII)

Обсяги капітальних вкладень бюджету Калинівської селищної територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів у 2022 році

10548000000______________________________________
(код бюджета) ГРН )

Код Програм ної 
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 83 753 000,00 83 753 000,00 28 524 479,00

2710000

Управління економічного розвитку, 
житлово-комунального господарства, 
капітального будівництва та 
інфраструктури

83 753 000,00 83 753 000,00 28 524 479,00

7000 ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 83 753 000,00 83 753 000,00 28 524 479,00

2717310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства Всього по 2717310 1 500 000,00 1 500 000,00 4 121 479,00

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

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 2 621 479,00

2717321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів Всього по 2717321 69 353 000,00 69 353 000,00 17 403 000,00

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

1



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

2022 8 500 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00

Реконструкція ЗОШ в селищі Калинівка Фастівського 
району Київської області 2022-2024 34 000 000,00 34 000 000,00 5 500 000,00

Будівництво багато-функціонального майданчика на 
території Плесецької ЗОШ с.Плесецьке Фастівського 
району Київської області

2022 1 451 000,00 1 451 000,00 1 451 000,00

Будівництво багато-функціонального майданчика на 
території Данилівської ЗОШ с.Данилівка Фастівського 
району Київської області

2022 451 000,00 451 000,00 451 000,00

Будівництво багато-функціонального майданчика на 
території Великосолтанівської гімназії - філія ОЗО 
"Калинівський академічний ліцей - Освітній Центр" 
с.Велика Солтанівка Фастівського району Київської 
області

2022 451 000,00 451 000,00 451 000,00

Реконструкція Плесецької ЗОШ Фастівського району
Київської області 2022-2024 23 500 000,00 23 500 000,00 50 000,00

2717330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної 
власності Всього по 2717330 9 200 000,00 9 200 000,00 6 200 000,00

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

2022 5 200 000,00 5 200 000,00 5 200 000,00

Будівництво зони відпочинку в с. Велика Солтанівка 
Фастівського району Київської області 2022-2024 3 000 000,00 3 000 000,00 500 000,00

Будівництво зони відпочинку в с. Порадівка 
Фастівського району Київської області 2022-2023 1 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00

2717461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

Всього по 2717461 3 700 000,00 3 700 000,00 800 000,00

Будівництво тротуару на відрізку від Данилівської 
сільської ради до Данилівської ЗОШ І-ПІ ступенів 
Фастівського району Київської області

// -'тЯч'Ч. *

3 000 000,00 3 000 000,00 100 000,00

Будівництво тротуару від с Липовий Скитоі^я^ / 
с.Варовичі Фастівського району Київської арлас|І / / 

!І ч * 1 / /

5-м
фп00 000,00
о ІІ

700 000,00 700 000,00

Всього
>\ о Ч \ і 753 000,00 83 753 000,00 28 524 479,00

Калинівський селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО
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