
УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області

Двадцять перша сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2022 року смт Калинівка № З 3 8-21-VIII

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

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

ВИРІШИЛА:

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

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

3. Визнати таким, що втратив чинність п.1 рішення Калинівської селищної 
ради від 24.12.2021 року № 249-12-VIII «Про затвердження Програми фінансової 
підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Калинівської селищної ради» на 2021-2023 роки в 
новій редакції».
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4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
Калинівської селищної ради з питань освіти, культури, туризму, молоді, 
фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення, а 
також постійну комісією Калинівської селищної ради з питань фінансів, 
бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
міжнародного співробітництва.

Селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення
Калинівської селищної ради 
від 23 грудня 2022 року 
№33 8-21-VIII

ПРОГРАМА
ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ КОМУНАЛЬНОГО 

НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ ME ДИКО-САНІТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» 
НА 2021-2023 РОКИ

(у новій редакції)

смт Калинівка 
2022



ЗМІСТ

Паспорт Програми

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

2. Мета та завдання Програми.

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

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

5. Фінансова підтримка виконання Програми.

6. Напрями діяльності та заходи Програми.

Додаток 1 до Програми:
План заходів комплексної програми фінансової підтримки КНП «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги Калинівської селищної ради» на 
2021-2023 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. 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»

3. Співрозробни 
ки Програми

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

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

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

4. 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»

5. Учасники
Програми

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

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

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

6. Термін 
реалізації 
Програми

2021 рік 2022 рік 2023 рік

7. Перелік 
бюджетів, які 
беруть участь 
у виконанні 
Програми

Державний 
бюджет, бюджет 
Калинівської 
селищної 
територіальної 
громади, бюджети 
сільських та 
селищних рад на 
умовах 
співфінансування, 
надання субвенцій 
(в т.ч. на КНП 
«Васильківський 
центр первинної 
медико-санітарної

Державний 
бюджет, бюджет 
Калинівської 
селищної 
територіальної 
громади, бюджети 
сільських та
селищних рад на 
умовах 
співфінансування, 
надання субвенцій 
та інші кошти, не 
заборонені чинним 
законодавством

Державний 
бюджет, бюджет 
Калинівської 
селищної 
територіальної 
громади, бюджети 
сільських та
селищних рад на 
умовах 
співфінансування, 
надання субвенцій 
та інші кошти, не 
заборонені чинним 
законодавством



допомоги» 
Київської області) 
та інші кошти, не 
заборонені чинним 
законодавством

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

7050,00 8374,30 3198,20

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

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

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

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

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.

Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Калинівської 
селищної ради» на 2021-2023 роки (далі - Програма) орієнтована на 
забезпечення надання якісної медичної допомоги населенню громади, в тому 
числі внутрішньо переміщеним особам, за рахунок розвитку існуючих 
медичних послуг.

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

1) Кадрове забезпечення, до якого відносяться:



- відсутність менеджменту управління закладами охорони здоров'я;
- не закладені фінансові можливості;
- відсутність мотиваційної програми, щодо залучення нового та утримання 

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

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

COVID-19 засобами індивідуального захисту та дезінфікуючими засобами.
5) Недостатній розвиток телемедичних послуг.
6) Недостатня доступність консультацій вузьких спеціалістів в 

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

освоєння нових стандартів у сфері невідкладної медичної допомоги.

2. Мета та завдання Програми

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

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

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

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:
— розвиток первинної медичної допомоги;
— створення системи медичної допомоги, зосередженої на пацієнтові;
— запровадження в лікувальну практику сучасних медичних технологій;
— забезпечення медичної підтримки здорового способу життя;
— покращення якості медико-санітарної допомоги;
— невідкладна допомога.
Згідно статті 3 Закону України «Про підвищення доступності та якості 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

на робочих місцях медичного персоналу в первинній ланці;
2. Організаційне забезпечення роботи медичних закладів:
- запровадження контролю за якістю роботи медичних працівників;
- забезпечення достатньою кількістю препаратами невідкладної медичної 

допомоги, сироватками та вакцинами;
-забезпечення всіх амбулаторій, ФАПів, ФП засобами для проведення 

серцево-легеневої реанімації;
-забезпечення медичних працівників в умовах пандемії COVID-19 

засобами індивідуального захисту та дезінфікуючими засобами;
- надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини;
-доступність консультацій вузьких спеціалістів в закладах охорони 

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

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

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



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

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

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Калинівської 
селищної ради» створений для надання первинної медико-санітарної допомоги 
населенню Калинівської територіальної громади.

До складу КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Калинівської селищної ради» входять амбулаторії ЗПСМ (амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини) та фельдшерсько-акушерські пункти, 
фельдшерські пункти, які знаходяться на території Калинівської селищної 
територіальної громади:

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

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

Основними шляхами розв’язання проблем є:
- пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги;
- удосконалення надання невідкладної медичної допомоги населенню 

громади;
- укріплення та оновлення матеріально-технічної бази амбулаторій 

загальної практики-сімейної медицини , ФАПів та ФП громади
- поліпшення забезпечення кваліфікованими медичними кадрами, в т.ч. за 

рахунок надання службового житла або часткова компенсація винаймання 
житла;

-фінансування закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальній 
мотивації праці медичних працівників;

- забезпечення належного фінансування потреб первинної ланки.
створення місцевих програм розвитку охорони здоров'я з 

урахуванням особливостей та проблематики роботи закладів;
забезпечення сучасними методами діагностики, лікування та 

профілактики захворювань;
безперебійний розвиток та підтримка кваліфікаційного рівня 

медичних працівників, відповідно до міжнародних вимог;
забезпечення всіх структурних підрозділів КНП «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Калинівської селищної ради» безперебійним 
фінансуванням;



забезпечення закладів охорони здоров'я громади медичною 
інформаційною системою (МІС);

співпраця з приватними лабораторіями;
забезпечення якісною та доступною медичною допомогою, шляхом 

співпраці з іншими закладами охорони здоров'я.
Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого плану 

фінансової підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства.

5. Фінансова підтримка виконання Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до 
законодавства України за рахунок:

— коштів бюджету громади;
— коштів державного бюджету;
— надання платних послуг;
— коштів сільських та селищних рад (в частині надання субвенцій);
— інших джерел фінансування не заборонених законодавством України.
Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються на 

виконання запланованих заходів Програми.
Обсяги фінансування Програми здійснюються шляхом надання 

фінансової підтримки на 2021 - 2023 роки відповідно до плану заходів програми 
фінансової підтримки КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Калинівської селищної ради» (додаток 1).

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

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

6. Напрями діяльності та заходи Програми

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Центру є:
— медична практика з надання первинної та інших видів медичної 

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

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

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

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

профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення 
профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я 
пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення 



лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час 
вагітності) станів;

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

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

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

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

— проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за 
видачею листків непрацездатності;

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

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

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

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

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

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

— забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Калинівської 
селищної ради»;

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

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



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

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

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

— інші функції, що випливають із покладених на КНП «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Калинівської селищної ради» завдань.

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



Додаток 1 до Програми

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

допомоги Калинівської селищної ради» 
на 2021-2023 роки

№ 
з/п

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів програми Джерела фінансування Орієнтовні 
обсяги 

фінансування, 
тис. грн. 
2021 рік

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування, 
тис. грн. 
2022 рік

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування, 
тис. грн. 
2023 рік

1. Видатки на 
оплату праці

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

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

6800,00 6954,50 0,00

2. Придбання 
предметів, 
матеріалів, 
обладнання та 
інвентарю

- господарчих, будівельних, 
електротоварів, меблів та інших 
малоцінних предметів;
- паливно-мастильних матеріалів, 
запчастин до транспортних засобів;
- придбання комплектувальних 
виробів і деталей для ремонту всіх 
видів виробничого та невиробничого 
обладнання;
- канцелярського та письмового 
приладдя; бланків, паперу та ін.;
- придбання товарів довгострокового 
користування (меблі, ноутбуки,

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

3500,00 6047,00 1746,00



принтери, багатофункціональні 
принтери, монітори та інше 
комп’ютерне периферійне 
обладнання), автомобілів, медичного 
обладнання (кисневі концентратори, 
біохімічний аналізатор, аналізатор 
сечі, дефібриляторів, дерматоскопів, 
отоскопів, стаціонарний та 
переносний апарати УЗД, 
кольпоскоп, ректороманоскоп, 
апарати УВЧ, ударно-хвильової та 
магнітної терапії) та медичних 
інстументів

- інших товарів.
3. Придбання 

медикаментів та 
перев’язувальни 
х матеріалів 
відповідно до 
наказу МОЗ 
№504 від 
19.03.2018 р.

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

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

1500,00 720,00 450,00

4. Оплата послуг 
(крім 
комунальних):

Згідно заключених договорів на 
оплату послуг, реєстрація внесення 
змін в правоустановчі документи, 
виготовлення технічних паспортів, 
отримання висновків доступності 
приміщень, заправка картриджів, 
ремонт комп’ютерів та оргтехніки, 
встановлення та налаштування 
програмного забезпечення, оплата за

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

550,00 728,30 852,20



телекомунікаційні послуги, технічне 
обслуговування, ремонт та 
страхування автомобілів, надання 
інформаційно-консультативних 
послуг, охоронне та пожежне 
спостереження, повірка та технічне 
обслуговування обладнання (в т.ч 
медичного, електро та газового 
обладнаання), вивезення, зберігання 
небезпечних, медичних, 
фармацевтичних відходів, обробка 
даних та видача КЕП, надання 
послуги до онлайн доступів Helsi, 
телемедичних послуг, послуг МІС, 
оплата об’яв на сайтах пошуку робіт

5. Оплата 
комунальних 
послуг та 
енергоносіїв

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

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

1500,00 779,00 0,00

6. Видатки на 
відрядження

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

100,00 150,00



7. Навчання та 
інші поточні 
видатки

Навчання медичного персоналу, 
курси спеціалізації, тематичного 
удосконалення, підвищення 
кваліфікації працівників, 
відвідування семінарів, професійне 
навчання персоналу керівного та 
адміністративно-господарського 
складу, сплата штрафів за 
адміністративні правопорушення

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

75,00 400,00 0,00

Всього 13925,00 15027,70 3198,20

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



УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області

Двадцять перша сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2022 року смт Калинівка № 339-21-VIII

Про затвердження Програми місцевих стимулів працівників Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Калинівської селищної ради» на 2023-2025 роки

Відповідно до ст. ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи вимоги законів України від 19.11.1992 
№ 2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров’я», від 
06.04.2017 №2002-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів 
охорони здоров’я», ч. 2 ст. 85 Бюджетного кодексу України, №2168-VIII від 
19.10.2017 «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 
населення», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 №1013-р 
«Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», з 
метою покращання якості надання Комунальним некомерційним підприємством 
«Центр первинної медико - санітарної допомоги Калинівської селищної ради» 
медичних послуг населенню враховуючи висновок комісії з питань освіти, 
культури, туризму, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та 
соціального захисту населення, Калинівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму місцевих стимулів працівників Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Калинівської селищної ради» на 2023-2025 роки.

2. Управлінню фінансів Калинівської селищної ради передбачити в 
бюджеті Калинівської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки 
кошти на реалізацію заходів Програми, виходячи з реальних фінансових 
можливостей бюджету та його пріоритетів.
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3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань освіти, культури, туризму, молоді, фізкультури і спорту, охорони 
здоров’я та соціального захисту населення, а також постійну комісією з питань 
фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
міжнародного спів івсьірї селищної ради.

Селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Калинівської 
селищної ради 
від 23 грудня 2022 року
№ 345-21-VIII

Програма 
місцевих стимулів працівників Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Калинівської селищної ради» на 2023-2025 роки

смт Калинівка
2022



ЗМІСТ

Паспорт Програми

1. Проблеми, на розв'язання яких спрямована Програма та обґрунтування 
необхідності їх розв'язання.

2. Мета Програми.

3. Основні завдання Програми.

4. Шляхи та способи розв’язання проблем.

5. Фінансове забезпечення Програми.

6. Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності.

Додаток 1 до Програми:
План заходів Програми місцевих стимулів для працівників КНП «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги Калинівської селищної ради» на 
2023-2025роки



ПАСПОРТ
Програми місцевих стимулів працівників Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Калинівської 
селищної ради» на 2023-2025 роки

1 Ініціатори розроблення
Програми КНП «ЦПМСД Калинівської селищної ради»

2 Підстава для прийняття
Програми

Закон України «Основи законодавства України 
про охорону здоров'я», Закон України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»

3 Розробники Програми КНП «ЦПМСД Калинівської селищної ради»

4 Відповідальний виконавець КНП «ЦПМСД Калинівської селищної ради»

6 Учасники Програми Калинівська селищна рада

7 Термін реалізації 2023-2025 роки

8 Етапи виконання Програми 
(для довгострокових програм) 2023-2025 роки

9
Перелік бюджетів, які беруть 
участь у виконанні програми 
(для комплексних програм)

Бюджет Калинівської селищної територіальної 
громади,
бюджети інших сільських та селищних рад на 
умовах співфінансування, надання субвенцій

10

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, всього, у 
тому числі:

16517,0 тис. грн.

11 коштів місцевого бюджету 16517,0 тис. грн.

12 коштів інших джерел -



1. Проблеми, на розв'язання яких спрямована Програма та 
обґрунтування необхідності їх розв'язання

Кожна людина має право на охорону здоров’я. Держава несе 
відповідальність за рівень здоров’я, збереження генофонду України та повинна 
забезпечити пріоритетність охорони здоров’я, вдосконалення медичної 
допомоги, попередження і зниження захворюваності, інвалідності та 
смертності, поліпшення спадковості, належні умови праці працівників 
медичних закладів.

Негативні тенденції у демографічній ситуації, а саме високий рівень 
старіння, низький приріст населення, низький рівень народжуваності, високий 
рівень смертності зумовили високий рівень демографічної старості населення, 
що обумовили велике демографічне навантаження.

Таку кризу частково можна подолати за рахунок підвищення якості 
медичної допомоги, завдяки забезпеченню підрозділів КНП «ЦПМСД 
Калинівської селищної ради» гарними спеціалістами та необхідним 
матеріально-технічним оснащенням.

Значний плив на ситуацію має стан здоров'я, який є одним з 
найважливіших чинників розвитку економіки та добробуту населення. 
Найважливіша роль в збереженні здоров’я, профілактиці захворюваності та 
забезпеченні населення якісною медичною допомогою належить працівникам 
закладів охорони здоров’я.

Разом з тим, недосконала система оплати праці та недостатня соціальна 
захищеність не створюють у працівників 303 стимулів до підвищення якості 
медичної допомоги населенню та ефективності використання наявних 
матеріально-технічних ресурсів медичних закладів. Такий стан справ негативно 
впливає на рівень надання кваліфікованої медичної допомоги населенню. 
Вищезазначені умови також не дозволяють залучити молодих фахівців до 
роботи в медичні заклади громад.

Відсутність житла для лікарів ставлять під загрозу якість та доступність 
медичної допомоги для населення. Найбільш гострими на сьогодні є такі 
проблеми:
-зниження престижу професії медичного працівника; 
-неконкурентна заробітна плата;
-відсутність забезпечення житлом молодих спеціалістів;
-значне старіння кадрового потенціалу;
- потреба в підвищенні кваліфікаційного рівня спеціалістів.

Ефективна кадрова політика є важливим інструментом функціонування 
галузі охорони здоров’я, оскільки від рівня забезпеченості структурних 
підрозділів закладу медичними працівниками та їх професійного рівня 
залежить якість надання медичної допомоги населенню громади. Питання 



кадрового забезпечення набуло особливої ваги з огляду на кадрову кризу в 
медичній галузі.

Станом на грудень 2022 року в КНП «ЩІМСД Калинівської селищної 
ради» працюють 12 лікарів, з них 25% лікарів пенсійного віку. Однією з причин 
недостатньої кількості кадрів є відсутність житла для медичних спеціалістів (в 
першу чергу молодих), перспективи на його отримання, а також відсутність 
впродовж багатьох років додаткових заохочувальних, компенсаторних 
соціальних доплат, виплат і надбавок з місцевого бюджету. Підняття престижу 
праці медичного працівника в суспільстві та створення умов для відтворення 
кадрового ресурсу вимагає необхідності здійснення комплексу заходів, 
спрямованих на розв'язання проблем та підвищення ефективності закладу 
охорони здоров'я що зумовлює необхідність прийняття Програми місцевих 
стимулів для працівників КНП «ЦПМСД Калинівської селищної ради» на 2023- 
2025 роки. Прийняття Програми сприятиме забезпеченню медичного закладу 
громади лікарями, поліпшенню стану здоров'я населення шляхом забезпечення 
доступу до кваліфікованої медичної допомоги, орієнтованої на інтегрований 
підхід до вирішення медико - санітарних потреб окремих громадян, родин та 
громади в цілому.

Одним з основних напрямків завдань органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування є створення умов для ефективного та доступного для 
всіх громадян медичного обслуговування. Сьогодні існують незаперечні 
докази, що здоров'я населення є одним з найважливіших чинників розвитку 
економіки та добробуту населення. Роль медичного працівника щодо 
профілактики захворюваності, забезпеченні населення якісною медичною 
допомогою важко переоцінити. Недосконала система оплати праці, недостатня 
соціальна захищеність не створюють у працівників закладів охорони здоров’я 
стимулів до підвищення якості медичної допомоги населенню та ефективності 
використання наявних матеріально-технічних ресурсів.

Недостатнє забезпечення КНП «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Калинівської селищної ради» лікарями первинної ланки стало 
передумовою до порушення комплексності та послідовності у наданні медичної 
допомоги, формального підходу до проведення профілактики захворювань та 
диспансеризації населення. Це, у свою чергу, призводить до несвоєчасного 
виявлення хвороб та їх ускладнень, а відтак - і до збільшення потреби 
населення у спеціалізованій та високо спеціалізованій медичній допомозі.

Разом з тим потребує покращення кваліфікаційний рівень працівників 
медичної галузі у відповідності до сучасних вимог надання медичних послуг.

Такий стан справ вимагає необхідності здійснення комплексу заходів, 
спрямованих на розв'язання проблем та підвищення ефективності охорони 
здоров'я в цілому.



2. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, 
інвалідності та смертності населення шляхом налагодження ефективного 
функціонування системи надання населенню доступної і 
високоякісної медичної допомоги.

3. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

1. Створення умов ефективного функціонування в громаді галузі 
медицини.

2. Забезпечення закладу кваліфікованими медичними спеціалістами.

3. Підвищення соціального захисту працівників медичної галузі. 
Здійснення усіх передбачених законодавством доплат та надбавок 
стимулюючого характеру відповідно до обсягу виконаних робіт.

4. Здійснення комплексу організаційних та інформаційних заходів щодо 
формування у молодих медичних спеціалістів мотивації до роботи в закладі 
охорони здоров’я громади.

5. Проведення заходів, спрямованих на підвищення соціального захисту 
медичних працівників (забезпечення відомчим житлом, тощо).

6. Підготовка і перепідготовка працівників 303 первинної ланки, постійне 
підвищення їх професійного рівня.

Заходи виконання Програми визначено у додатку до Програми.

4. Шляхи та способи розв’язання проблем

Основними напрямками реалізації Програми є:

• аналіз проблемних питань у забезпеченні закладу лікарями;

• координація діяльності й сприяння співробітництву органів місцевого 
самоврядування і закладу охорони здоров’я задля виконання заходів Програми;

• підвищення статусу медичного працівника шляхом заохочень до роботи 
у сфері первинної медико-санітарної допомоги;

• здійснення підготовки і перепідготовки працівників, постійне 
підвищення їх професійного рівня, отримання управлінським персоналом 
навичок сучасного менеджменту;

• використання усіх форм санітарно-просвітницької роботи серед молоді з 
метою залучення до роботи у галузі охорони здоров'я.



5. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства 
України за рахунок коштів бюджету Калинівської селищної територіальної 
громади та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

6. Очікувані результати виконання Програми, визначення її 
ефективності

Реалізація заходів, передбачених Програмою за час її дії дасть змогу:

• поліпшити соціально-побутові умови працівників;

• підвищити ефективність роботи працівників;

• покращити якість надання медичних послуг населенню.

7. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію 
Калинівської селищної ради з питань освіти, культури, туризму, молоді, 
фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

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



Додаток до Програми
ЗАХОДИ

виконання Програми місцевих стимулів працівників Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Калинівської селищної ради» на 2023-2025 роки

№
3
/
п

Найменування заходів Термін 
виконання

Відповідальні 
виконавці

Бюджет Калинівської селищної 
територіальної громади

Всього за 
програмою

Очікуваний 
результат

Сума 
витрат за 
2023 р„ 
тис. грн.

Сума 
витрат за 
2024 р., 
тис. грн.

Сума 
витрат за 
2025 р., 
тис. грн.

1 На підставі даних аналізу кадрового 
забезпечення закладів охорони здоров’я 

комунальної власності громади визначення 
реальної потреби в кількості спеціалістів, 

передусім лікарів загальної практики-сімейної 
медицини, залежно від демографічних та 

соціально-економічних показників та 
підготовка і направлення до управління 

охорони здоров’я Київської 
облдержадміністрації заявок на молодих 
спеціалістів: лікарів загальної практики - 
сімейної медицини та інших лікарських 

спеціальностей на 2023-2025 роки

2023-2025 
роки

Калинівська селищна 
рада,

КНП «ЦПМСД
Калинівської 

селищної ради»

Фінансування 
не потребує

Залучення молодих 
спеціалістів в 

комунальні заклади 
охорони здоров’я, 

збільшення 
укомплектованості 

вакантних посад

2 Проведення заходів щодо удосконалення 
кадрової політики охорони здоров'я, а саме 

підвищення кваліфікації медичних 
працівників, їх перенавчання та 

перепідготовка лікарів-терапевтів, педіатрів 
лікарів ЗПСЛ

2023-2025 
роки

Калинівська селищна 
рада, 

КНП «ЦПМСД 
Калинівської 

селищної ради»

В межах 
бюджетних 
призначень

Підвищення рівня 
лікувально- 

діагностичного 
процесу, організації 

медичної 
допомоги

3 Забезпечення кваліфікаційної підготовки 
лікарів, середнього медичного персоналу та 

інших працівників закладу

2023-2025 
роки, 

постійно

Калинівська селищна 
рада, КНП «ЦПМСД 

Калинівської 
селищної ради»

70,0 80,0
90,0

240,0
Підвищення 

кваліфікаційного рівня 
працівників



4 Надання матеріальної допомоги на 
оздоровлення та для вирішення соціально- 

побутових питань

2023-2025 
роки

Калинівська 
селищна рада, 
КНП «ЦПМСД 
Калинівської 

селищної ради»

650,0 690,0 720,0 2060,0 Матеріальне 
заохочення 
працівників

5 Преміювання працівників за особистий 
внесок в роботу підприємства в умовах 

надзвичайних ситуацій

2023-2025 
роки

Калинівська 
селищна рада, 
КНП «ЦПМСД 
Калинівської 

селищної ради»

340,0 370,0 390,0 1100,0 Матеріальне 
заохочення 
працівників

6 Преміювання до державних та 
професійних свят, ювілейних дат 

працівників

2023-2025 
роки

Калинівська 
селищна рада,

192,0 210,0 325,0 627,0 Матеріальне 
заохочення 
працівників

7 Преміювання працівників за підсумками 
роботи

2023-2025 
роки, 

щомісячно

Калинівська 
селищна рада,

3450,0 3860,0 4100,0 11410,0 Матеріальне 
заохочення 
працівників

8 Забезпечення житлом медичних 
працівників (компенсація оренди)

2023-2025 
роки

Калинівська 
селищна рада

360,0 360,0 360,0 1080,0 Вирішення питання 
щодо отримання 
житла молодими 
спеціалістами та 

закріплення 
направлених 

спеціалістів на 
робочих місцях

Всього: 5062,0 5570,0 5885,0 16517,0 X

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



УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області

Двадцять перша сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2022 року смт Калинівка № 340-21-VIII

Про затвердження Програми 
забезпечення діяльності Комунального 
підприємства «Калинівська варта» 
Калинівської селищної ради на 2023 рік

Відповідно до статей 19, 144 Конституції України, статей 25, 26, 52, 58 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 58, 78 
Господарського кодексу України, з метою забезпечення ефективної реалізації 
державної політики у сфері профілактики та протидії злочинності та організації 
навчання для цивільного населення на території Калинівської селищної 
територіальної громади, Калинівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму забезпечення діяльності Комунального 
підприємства «Калинівська варта» Калинівської селищної ради на 2023 рік, що 
додається.

2. Управлінню фінансів Калинівської селищної ради, враховуючи 
потребу в коштах, подану відповідними виконавцями Програми, 
передбачити в бюджеті Калинівської селищної територіальної громади 
бюджетні призначення на фінансування Програми, виходячи з реальних 
можливостей та пріоритетів.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
Калинівської селищної ради з пит 
економічного розвитку, інвестицій

Їв, бюджету, планування соціально- 
о^цого співробітництва.

Селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО
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з
1. Передумова

Забезпечення конституційних прав і свобод людини є головним 
обов’язком держави. Людина, її життя, здоров’я, честь, гідність, 
недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю.

Громада - це складна і різнорідна інфраструктура, яка безперервно 
розвивається. Темп життя зростає, відбуваються події та заходи із залученням 
великої кількості громадян. Висока інтенсивність дорожнього руху вимагає 
оперативного спостереження та контролю в режимі реального часу. Мешканці 
громади ризикують зіткнутися з багатьма небезпеками, що супроводжують 
життєдіяльність в сучасних умовах. Це означає, що питання безпеки людини в 
сучасному середовищі сьогодні є як ніколи актуальним.

Введення військового стану на території України, загрозлива ситуація 
на півночі та сході країни, напружене соціально-політичне становище у нашій 
державі, існування постійної загрози ракетних обстрілів об’єктів 
інфраструктури та життєдіяльності громади, робить пріоритетними 
напрямками діяльності місцевої влади та правоохоронних органів: 
попередження надзвичайних ситуацій, проявів тероризму, забезпечення 
посилених заходів безпеки громадян, збереження комунальної власності та 
важливих об’єктів громади.

З огляду на зазначене, до системи, яка забезпечує безпеку мешканців в 
сучасних умовах, є особливі вимоги щодо надійності, стійкості, ефективності 
та безперервності роботи у цілодобовому режимі. Існує потреба в нових 
засобах та методах гарантування безпеки мешканцям громади, прогресивних 
технологіях та заходах для централізованого забезпечення відео-охорони, 
технічної безпеки, контролю важливих, стратегічних та небезпечних об’єктів, 
можливості оперативного впливу на екстрені ситуації.

Комплексна система безпеки нового покоління з використанням 
технологій інтелектуального аналізу даних забезпечить підвищення безпеки 
на об’єктах та вулицях громади завдяки безупинному моніторингу ситуації в 
режимі реального часу, своєчасному автоматичному оповіщенню про 
тривожні, загрозливі та надзвичайні події для їх запобігання або негайного 
усунення, наявності засобів екстреного зв’язку, а також скоординованій 
взаємодії всіх учасників та служб, відповідальних за безпеку громади.

Програмою передбачено виконання заходів та робіт, спрямованих на 
удосконалення захисту території громади, завчасної підготовки у мирний час 
до охорони та оборони в особливий період важливих об’єктів і комунікацій та 
створення сприятливих умов для належної підготовки у мирний час особового 
складу КП «Калинівська варта» до виконання завдань за призначенням.

Також у зв’язку з повномасштабною війною в Україні з’явилась велика 
кількість цивільного населення, які будучи далекими від військової справи, 
мають велику потребу в навчанні та підготовці з самооборони, стрільби та 
бажають отримати базові знання з надання першої медичної допомоги.
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2. Паспорт Програми 
забезпечення діяльності комунального підприємства “Калинівська 

варта” Калинівської селищної ради на 2023 рік

1. Ініціатор розроблення 
Програми

Комунальне підприємство 
«Калинівська варта» Калинівської 
селищної ради

2. Розробник Програми Комунальне підприємство 
«Калинівська варта» Калинівської 
селищної ради

3. Співрозробники Програми Калинівська селищна рада

4. Головний розпорядник 
бюджетних коштів та 
відповідальний виконавець 
Програми

Калинівська селищна рада та
Комунальне підприємство 
«Калинівська варта» Калинівської 
селищної ради

5. Учасники програми Юридичні особи незалежно від 
форми власності та 
підпорядкування

6. Термін реалізації Програми 2023 рік

7. Перелік місцевих бюджетів, які 
беруться участь у виконанні 
Програми (для комплексних 
програм)

Бюджет Калинівської селищної 
територіальної громади

8. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, усього, 
у тому числі:

17728,60 тис. грн.

8.1 Кошти бюджету Калинівської 
селищної територіальної 
громади

17728,60 тис. грн.

8.2. Кошти інших джерел не 
заборонені законодавством

за необхідністю
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3. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Комунальне підприємство «Калинівська варта» Калинівської селищної 
ради (далі - Калинівська варта) створене для забезпечення контролю у сфері 
дотримання та виконання вимог законодавства про благоустрій населених 
пунктів, про відходи, захисту прав споживачів. Вирішення проблем 
забезпечення правопорядку значним чином залежить від чітко налагодженої 
роботи діяльності Калинівської варти. Головними аспектами цієї діяльності є: 
контроль за виконанням Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку 
утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та 
додержання тиші в громадських місцях Калинівської селищної ради, 
забезпечення виконання законодавства в сфері екологічної безпеки, боротьба 
зі стихійної торгівлею, робота з профілактики правопорушень.

Забезпечення безпеки мешканців та підтримка нормальної 
життєдіяльності громади завдяки стабільній роботі її важливих об’єктів є 
однією з головних задач влади.

Повсякчас у громаді здійснюється розбудова, зростає рівень суспільно- 
політичної активності мешканців, участі у різноманітних масових заходах. 
Така ситуація вимагає створення необхідності підтримки належного 
забезпечення суспільної безпеки на території громади.

В співробітництві з правоохоронними органами проводиться постійна 
робота щодо протидії та профілактики правопорушень, забезпеченню 
суспільного порядку при проведенні публічних та масових заходів, захисту 
життя та здоров’я громадян.

Для реалізації задач забезпечення належної безпеки використовуються 
засоби відеоспостереження, зв’язку, оповіщення, контролю, обмеження 
доступу, пожежної безпеки, системи моніторингу та аналізу.

Система відеоспостереження Калинівської селищної громади на даний 
час включає 209 камер відеоспостереження, які функціонують на території 
громади.

Програма забезпечення діяльності Комунального підприємства 
«Калинівська варта» Калинівської селищної ради на 2023 рік (далі - 
Програма) ставить на меті посилення безпеки громадян, захисту важливих 
об’єктів громади, комунального майна, підтримка нормальної життєдіяльності 
громади, посилення безпеки дорожнього руху, підвищення рівня розкриття 
правопорушень.

При розробці програми було здійснено аналіз існуючої системи 
відеоспостереження громади, мереж, які знаходяться на балансі виконавчих 
органів Калинівської селищної ради та підпорядкованих їй комунальних 
підприємств громади.

Було проведено комплексний аналіз з метою визначення місць та 
об’єктів громади, які потребують посиленого захисту та контролю над 
ситуацією. Розглянуто потреби у встановленні камер відеоспостереження,



6

кнопок виклику поліції, датчиків сповіщення, пристроїв системи 
безпеки в’їздів, мостів, переїздів, площ та перехресть, зупинок, інших 
місць скупчення людей та підвищеної небезпеки, потенційно небезпечних, 
стратегічних та важливих для життєдіяльності об’єктів громади, встановлено 
їх пріоритетність. Найбільш пріоритетні об’єкти передбачено обладнати 
камерами відеоспостереження та аварійними датчиками у першочерговому 
порядку.

Світовою практикою доведено, що встановлення комплексних систем 
відеоспостереження безумовно сприяє попередженню та суттєвому 
зменшенню кількості правопорушень, виявленню, усуненню причин і умов, 
що сприяють їх вчиненню у сфері благоустрою та охорони громадського 
порядку, в тому числі при проведенні заходів з масовим залученням людей. 
До того ж зазначимо, що важливу роль як у прогнозуванні небезпечних 
ситуацій, так і своєчасності реагування, відіграють сучасні засоби, що 
забезпечують зворотній зв'язок населення з правоохоронними та черговими 
службами.

Серед напрямків забезпечення безпеки слід звернути окрему увагу на 
контроль за дорожнім рухом. Моніторинг ситуацій на жвавих або 
небезпечних перехрестях та транспортних магістралях, паркувальних 
майданчиках здійснюватиметься у ситуаційному центрі. Завдяки отриманню 
та аналізу інформації, яка надходитиме з систем відеоспостереження, іншого 
спеціалізованого обладнання, відбуватиметься оперативне реагування на 
аварії, небезпечні та непередбачувані ситуації на автошляхах громади. Крім 
цього, відповідні правоохоронні органи зможуть отримати повну інформацію 
про дорожньо-транспортні події, здійснити оперативне відстеження маршруту 
транспортного засобу у разі злочину тощо.

Враховуючи вищезазначене, відмітимо важливість та актуальність 
потреби у реалізації наступних задач:

1) розширення системи відеоспостереження за громадськими місцями, 
важливими та стратегічними об’єктами, дорожнім рухом;

2) встановлення датчиків та пристроїв, які мають додаткові функції, 
важливі для підтримки належного рівня безпеки - контроль параметрів 
навколишнього середовища, можливість розпізнавання номерних 
транспортних знаків, обличь громадян, сповіщення та виклику працівників 
міліції або відповідних служб;

3) створення єдиної локальної мережі для зв’язку всіх елементів 
системи.

З метою оперативного реагування на надзвичайні кризові ситуації, різкі 
зміни обстановки на території громади, охорони важливих об’єктів і 
комунікацій, території і населення Калинівської селищної територіальної 
громади, виявлення диверсійних розвідувальних груп, максимального залучення 
населення до оборони виникає нагальна проблема у створенні належних умов 
для виконання заходів та робіт з територіальної оборони на території 
Калинівської громади.



7
Також основною проблемою на даний час є війна в Україні, що 

змушує громадян вивчати і удосконалювати знання у військово-патріотичному 
напрямку, а також в наданні першої домедичної допомоги та базових військових 
знань.

4. Мета Програми
Мета Програми - забезпечення діяльності комунального підприємства 

“Калинівська варта” Калинівської селищної ради в сфері контролю за 
дотриманням виконання Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку 
утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та 
додержання тиші в громадських місцях. Крім того, в допомозі та сприяння 
правоохоронним органам та попередженні злочинній діяльності на всій 
території селищної територіальної громади.

Підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку, 
забезпечення належного моніторингу ситуації на важливих об’єктах 
громади, об’єктах благоустрою та комунальної сфери, посилення безпеки 
дорожнього руху, запобігання злочинності, підвищення оперативності, якості 
та достовірності інформації, отриманої службами, які забезпечують безпеку 
громади, для відповідного швидкого реагування.

Здійснення комплексу заходів, які організовуються та здійснюються з 
метою сприяння обороні громади шляхом максимально широкого залучення 
громадян України до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, 
суверенітету і територіальної цілісності держави; виявлення диверсійних 
розвідувальних груп.

Виконання заходів, що здійснюються у мирний час та в особливий 
період з метою протидії воєнним загрозам, а також для надання допомоги у 
захисті населення, території громади, навколишнього природного середовища 
та майна від надзвичайних ситуацій.

Підбір кваліфікованих тренерів, які в подальшому будуть 
організовувати та проводить навчання з надання першої домедичної допомоги 
при отриманні тілесних пошкоджень для себе та оточуючих. Проведення 
навчань з отримання базових знань з військової підготовки, вміння 
користування різними видами зброї в тому числі стрілецької для закріплення 
національно-патріотичного виховання для всіх бажаючих.

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 
джерел фінансування

Фінансування заходів, щодо виконання Програми, здійснюється в 
Порядку, визначеному нормативно-правовими актами за рахунок коштів 
бюджету Калинівської селищної територіальної громади (відповідно до 
додатку до Програми) із залученням інших джерел фінансування, не 
заборонених законодавством.
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6. Основні завдання та напрямки реалізації Програми.
Основними завданнями Програми є: забезпечення виконання рішень 

Калинівської селищної ради, виконавчого комітету з питань, що стосуються 
дотримання правил з питань благоустрою, торгівлі, екології, підтримання в 
належному санітарному стані території Калинівської селищної територіальної 
громади.

Головне завдання Програми - впровадження комплексної системи 
безпеки на основі сучасних засобів відеоспостереження, безпеки, 
моніторингу, контролю, зв'язку, керування та оперативного реагування.

Отже, для реалізації вищезазначеної мети, завдання Програми 
полягають в наступному:

1) розширення штату працівників для забезпечення повноцінної роботи 
з охорони громадського порядку, проходження маршрутів та надання 
допомоги в роботі правоохоронними органами, підготовки і нормального 
функціонування системи відео-спостереження;

2) розвиток системи відеоспостереження: поступове забезпечення відео- 
нагляду за всіма місцями та об’єктами, які потребують посиленого захисту та 
контролю над ситуацією;

3) встановлення засобів та систем безпеки для моніторингу необхідних 
параметрів, факторів впливу на ситуацію, розпізнавання, сповіщення, зв’язку, 
контролю та керування подією;

4) створення єдиної локальної мережі системи, яка забезпечить 
отримання даних з усіх камер відеоспостереження та інших елементів системи 
безпеки із доступом до інформації селищної влади та правоохоронних 
органів;

5) забезпечення можливості відтворення ходу подій завдяки їх фіксації 
та зберіганню відповідної відеоінформації;

6) консолідація зусиль влади та правоохоронних органів з метою 
забезпечення нормальної життєдіяльності громади;

7) створення умов для національно-патріотичного виховання для 
населення;

8) організація навчального процесу для цивільного населення, членів 
добровольчих формувань, військових та представників правоохоронних 
органів.

Очікувані результати.
Реалізація Програми дозволить: підвищити ефективність роботи з 

профілактики та попередженню правопорушень в сфері благоустрою; 
забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових 
територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях селища, 
забезпечення виконання законодавства в сфері екологічної безпеки, боротьба 
зі стихійної торгівлею, робота з профілактики правопорушень, запобіганню та 
протидії адміністративних та кримінальних правопорушень.

Результати та досягнення успішного виконання заходів Програми:
- збереження життя та здоров’я громадян на вулицях та дорогах 

громади, в громадських місцях та під час проведення масових заходів;
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забезпечення громадського порядку, здійснення постійного 
моніторингу стану в багатолюдних місцях;

підвищення рівня захищеності стратегічних, важливих та 
інфраструктурних об’єктів громади;

- запобігання, оперативне реагування та протидія потенційним загрозам 
національній безпеці, терористичним проявам, провокаціям, збереження 
спокою у громаді та безпечної життєдіяльності населення;

- зменшення кількості та усунення причин виникнення дорожньо- 
транспортних пригод, зростання дисциплінованості учасників дорожнього 
руху;

- зниження кількості правопорушень, забезпечення можливості 
відновлення ходу подій на основі записаних відеоматеріалів;

- отримання своєчасної та достовірної інформації про подію, небезпечну 
або надзвичайну ситуацію, можливість впливу на її перебіг та успішне 
подолання;

- забезпечення взаємодії місцевої влади та правоохоронних органів при 
проведенні заходів посилення безпеки громадян;

- навчання цивільного населення, виховання в них національно- 
патріотичних поглядів, проведення тренувань та практичних навчань, які 
допоможуть в будь-яких складних ситуаціях.

7. Заходи і завдання Програми
№

Перелік заходів і завдань Програми Строк
виконання Виконавці Очікуваний 

результат

1

Здійснення контролю за станом
благоустрою території Калинівської
селищної ради, підтриманням порядку, 
забезпечення попередження, запобігання та 
припинення правопорушень в цій сфері

Протягом 
2023 року

Комунальне 
підприємст 

во 
«Калинівсь 
ка варта» 

Калинівськ 
ої селищної 

ради

Покращення умов 
життєдіяльності 

Калинівської 
селищної 

територіальної 
громади

2
Здійснення профілактичних заходів з метою 
запобігання правопорушенням в сфері 
благоустрою

3

Здійснення контролю за дотриманням 
підприємствами, установами, організаціями, 
громадянами вимог Законів України “Про 
благоустрій населених пунктів”, «Про 
відходи», «Про захист прав споживачів» 
правил благоустрою Калинівської селищної 
ради, інших нормативно-правових актів, що 
регулюють відносини в цій сфері у порядку 
встановленому законодавством
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Здійснення контролю за озелененням, 
охороною зелених насаджень і водойм, 
утриманням в належному стані закріплених 
та прилеглих до належних суб’єктам 
господарювання, установам, організаціям 
будівель, споруд та територій

5

Здійснення контролю за додержанням 
суб’єктами господарювання, установами, 
організаціями незалежно від форм власності 
та громадянами вимог законодавства у сфері 
поводження з побутовими та виробничими 
відходами

6
Вжиття заходів щодо зупинення робіт, які 
проводяться самовільно і порушують стан 
благоустрою населених пунктів громади

7 Профілактика та припинення торгівлі в 
місцях не відведених для торгівлі

8
Організація, навчання і тренування всіх 
бажаючих громадян з надання першої 
домедичної допомоги та з самооборони і 
стрільби

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Калинівська селищна рада здійснює контроль за виконанням Програми. 

Відповідальний виконавець Програми щоквартально готує та подає 
виконавчому комітету Калинівської селищної ради узагальнену інформацію 
про стан її виконання.

Виконавчі органи Калинівської селищної ради, старостинські округи, 
організації та підприємства, відповідальні за здійснення запланованих 
Програмою заходів, забезпечують їх реалізацію в повному обсязі та у 
визначені терміни.

За необхідності, заходи Програми можуть бути скориговані з 
урахуванням соціально-економічної та соціально-політичної ситуації, 
результатів моніторингу, в залежності від потреб та виходячи з реальних 
фінансових можливостей бюджету

Директор Комунального 
підприємства «Калинівська варта» 
Калинівської селищної ради /''' Григорій ФЕЩЕНКО



УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області

Двадцять перша сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2022 року смт Калинівка № 341-21-VIII

Про бюджет Калинівської селищної територіальної громади на 2023 рік

1054800000
(код бюджету)

Відповідно до частини 1 пункту 23 статті 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", статей 76, 77 та розділу VI «ПРИКІНЦЕВІ ТА 
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» Бюджетного кодексу України, Калинівська 
селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2023 рік:

доходи бюджету Калинівської селищної територіальної громади (далі 
- селищний бюджет) у сумі 326 356 705,00 гривень, у тому числі доходи 
загального фонду селищного бюджету - 319 517 700,00 гривень та доходи 
спеціального фонду селищного бюджету - 6 839 005,00 гривень згідно з 
додатком 1 до цього рішення;

видатки селищного бюджету у сумі 326 356 705,00 гривень, у тому числі 
видатки загального фонду селищного бюджету - 285 396 755,00 гривень та 
видатки спеціального фонду селищного бюджету - 40 959 950 ,00 гривень;

профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 34 120 945,00 
гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 
34 120 945,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 
100 000,00 гривень, що становить 0,04 відсотків видатків загального фонду 
селищного бюджету, визначених цим пунктом;
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резервний фонд селищного бюджету у розмірі 20 000 000,00 гривень, що 
становить 7,0 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету, 
визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 
селищного бюджету на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за 
бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до 
цього рішення:

- кошти, що передаються до державного бюджету з селищного бюджету 
(реверсна дотація) - 21 610 800,00 гривень;

- освітня субвенція з державного бюджету селищному бюджету - 51 611 
600,00 гривень;

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок 
відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 906 100,00 гривень.

Делегувати виконавчому комітету Калинівської селищної ради:

- у міжсесійний період Калинівської селищної ради збільшувати 
(зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частини селищного бюджету в разі 
збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного 
бюджету України, обласного бюджету та інших місцевих бюджетів, 
здійснювати їх розподіл (перерозподіл) між головними розпорядниками коштів 
селищного бюджету з подальшим внесенням змін до рішення про селищний 
бюджет.

Крім того, впродовж бюджетного періоду в виняткових випадках в 
міжсесійний період здійснювати перерозподіл видатків за економічною 
класифікацією та програмною класифікацією видатків в межах річного обсягу 
його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах селищного 
бюджету з подальшим внесенням змін до рішення про селищний бюджет.

4. Затвердити на 2023 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі 
інвестиційних проектів згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію 
місцевих/регіональних програм у сумі 112 778 023,00 гривень згідно з 
додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2023 рік:

6.1 до доходів загального фонду селищного бюджету належать доходи, 
визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені 
статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених 
статтею 69і та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).
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6.2 джерелами формування у частині фінансування є кошти, визначені у 
підпунктах 3 та 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України;

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду 
селищного бюджету на 2023 рік:

7.1 у частині доходів є надходження, визначені статтями 69і Бюджетного 
кодексу України;

7.2 у частині фінансування є залишок бюджетних коштів, визначений у 
підпункті 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України, а також 
кошти, що передаються із загального фонду селищного бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду), відповідно до пункту 10 частини першої статті 
71 Бюджетного кодексу України з дотриманням умов, визначених частиною 
першою статті 72 Бюджетного кодексу України;

8. Установити, що у 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду 
селищного бюджету:

8.1 згідно з пунктом 1 частини першої статті 69і Бюджетного кодексу 
України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на 
реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу 
України;

8.2 згідно з пунктом 2 частини першої статті 69і Бюджетного кодексу 
України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на 
видатки, визначені статтею 209 Земельного кодексу України;

8.3 згідно з пунктами 4 та 4і частини першої статті 69і Бюджетного 
кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду 
спрямовуються на реалізацію селищних програм природоохоронних заходів 
місцевого значення відповідно до Переліку видів діяльності, що належать до 
природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 17 вересня 1996 року № 1147 (із змінами);

8.4 згідно з пунктом 6 частини першої статті 69і Бюджетного кодексу 
України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на 
реалізацію заходів, визначених частиною четвертою статті 13 Бюджетного 
кодексу України;

8.5 згідно з пунктом 9 частини першої статті 69і Бюджетного кодексу 
України спрямовуються на заходи, визначені надавачами відповідних 
субвенцій;

9. Визначити на 31 грудня 2023 року граничний обсяг селищного боргу у 
сумі 0,00 гривень та граничний обсяг надання місцевих гарантій у 2023 році у 
сумі 0,00 гривень.
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10. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 
України захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду 
на:

- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату ;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- соціальне забезпечення;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
- оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;
- оплату енергосервісу.

11. Відповідно до частини восьмої статті 16 Бюджетного кодексу 
України, надати право управлінню фінансів Калинівської селищної ради :

в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних 
засадах розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на 
депозитних рахунках згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів 
України.

12. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати 
право Калинівській селищній раді в особі управління фінансів Калинівської 
селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України, позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, 
пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах 
поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського 
рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими 
коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного 
періоду.

13. Надати право управлінню фінансів Калинівської селищної ради:

13.1 в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за 
бюджетною програмою за загальним та спеціальним фондами селищного 
бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних 
коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у 
розписі селищного бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації 
видатків бюджету;

13.2 погоджувати подання на повернення помилково або надміру 
зарахованих до селищного бюджету платежів з відповідних бюджетних 
рахунків для зарахування надходжень, відкритих в органах Казначейства;

13.3 здійснювати підкріплення коштами з відповідних рахунків селищного 
бюджету для здійснення повернень помилково та надміру сплачених платежів, 
відповідно до законодавства.
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14. Головним розпорядникам коштів селищного бюджету забезпечити:

14.1 затвердження паспортів бюджетних програм впродовж 45 днів з дня 
набрання чинності цим рішенням;

14.2 здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених 
їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, 
забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних 
коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів 
нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

14.3 доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а 
саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про 
бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення 
щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, 
встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 
затвердження таких документів;

14.4 взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за 
енергосервісом та здійснення витрат бюджету відповідно до вимог Бюджетного 
кодексу України (статті 48, 49, 51);

14.5 забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за 
електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний 
газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються 
бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних 
послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

15. Здійснювати з 1 січня 2023 року з селищного бюджету видатків на 
забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів, визначених у додатку З 
до цього рішення, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, 
визначеного Бюджетним кодексом України.

16. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право 
виконавчому комітету селищної ради у межах загального обсягу бюджетних 
призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати 
перерозподіл видатків бюджету за бюджетними програмами, включаючи 
резервний фонд бюджету, а також за бюджетною програмою збільшення 
видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним 
та спеціальним фондами бюджету) у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України, за погодженням з постійною комісією Калинівської 
селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (за виключенням питань 
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резервного фонду селищного бюджету) з наступним внесенням змін до рішення 
про селищний бюджет.

17. Враховуючи статтю 31 Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2023 рік», при оформленні даного рішення та відповідно додатків до 
нього, внести до його тексту необхідні редакційні та техніко-юридичні 
уточнення, пов'язані з прийняттям постанови (розпорядження) Кабінету 
Міністрів України щодо розподілу освітньої субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами між 
місцевими бюджетами, без прийняття відповідного рішення Калинівської 
селищної ради.

18. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2023 року.

19. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною 
частиною.

20. Виконавчому комітету Калинівської селищної ради забезпечити 
опублікування цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття 
відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

21. Інші положення, що регламентують процес виконання селищного 
бюджету:

21.1 головним розпорядникам коштів селищного бюджету:

у тижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів 
доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів 
одержувачів коштів селищного бюджету і подати їх територіальному 
управлінню Державної казначейської служби України у Київській області;

протягом року забезпечити інформаційну взаємодію з Міністерством 
фінансів України з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної 
системи «LOGICA», відповідно до пункту 10 Порядку обміну інформацією між 
Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на 
місцевому рівні, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 
30 серпня 2021 року № 488, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
25 жовтня 2021 року за № 1372/36994;

забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних 
видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види 
заохочень чи винагород, матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної 
плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних 
коштів;
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забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці 
працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством 
України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на 
проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, 
водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та 
послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами / комунальними 
некомерційними підприємствами.

21.2 якщо після прийняття рішення про селищний бюджет повноваження 
щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне 
призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного 
розпорядника коштів селищного бюджету до іншого, дія бюджетного 
призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих 
функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому 
це доручено за процедурою, визначеною частиною 6 статті 23 Бюджетного 
кодексу України.

22. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
Калинівської селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально- 
економічного розвитку, інвестицій т

Селищний голова ’і Юлія ОЛЕКСЕНКО

іого співробітництва.
Є\\
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Додаток 1
до рішення Калинівської селищної ради від 23.12.2022 № 341 -21 -VIII 
"Про бюджет Калинівської селищної територіальної громади на 2023 
рік"

Доходи бюджету Калинівської селищної територіальної громади на 2023 рік

1054800000
(код бюджету)

Код Найменування згідно
з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд

Спеціальї

усього

лий фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 265 821 500,00 265 821 500,00

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості 163 700 000,00 163 700 000,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 163 700 000,00 163 700 000,00

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, 
із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 90 000 000,00 90 000 000,00

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових 
винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами 
рядогово і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

70 000 000,00 70 000 000,00

11010400
Податок на доходи фізичних осіб , що сплачується податковими агентами, 
із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 3 000 000,00 3 000 000,00

11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування 700 000,00 700 000,00

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 1 250 000,00 1 250 000,00

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 1 100 000,00 1 100 000,00

13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 
деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 900 000,00 900 000,00

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)

200 000,00 200 000,00

13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 150 000,00 150 000,00

13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних 
копалин загальнодержавного значення 150 000,00 150 000,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 6 800 000,00 6 800 000,00

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 
(продукції) 800 000,00 800 000,00

14021900 Пальне 800 000,00 800 000,00

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України 
підакцизних товарів (продукції) 3 000 000,00 3 000 000,00

14031900 Пальне 3 000 000,00 3 000 000,00

14040000 Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів 3 000 000,00 3 000 000,00

14040100

Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому 
числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових 
замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, 
що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 
Податкового кодексу України

600 000,00 600 000,00

14040200

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно 
з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу 
України)

2 400 000,00 2 400 000,00

18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з 
Податковим кодексом України

94 071 500,00 94 071 500,00

18010000 Податок на майно 55 771 500,00 55 771 500,00

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

200 000,00 200 000,00

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 2 000 000,00І 2 000 000,00 і

18010300( Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

300 000,0(11 300 000,00 1

18010400
( Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості
15 000 000,ОС1 15 000 000,ОС1

180105001 Земельний податок з юридичних осіб 32 800 000,ОС1 32 800 000,0С)

І



18010600 Орендна плата з юридичних осіб 3 500 000,00 3 500 000,00

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 25 000,00 25 000,00

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 45 000,00 45 000,00

18030000 Туристичний збір 1 500,00 1 500,00

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 1 500,00 1 500,00

18050000 Единый податок 38 300 000,00 38 300 000,00

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 5 500 000,00 5 500 000,00

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 32 000 000,00 32 000 000,00

18050500
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 
звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків"

800 000,00 800 000,00

20000000 Неподаткові надходження 8 017 505,00 1 178 500,00 6 839 005,00

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

1 098 500,00 1 098 500,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1 094 000,00 1 094 000,00

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 134 000,00 134 000,00

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 600 000,00 600 000,00

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень

350 000,00 350 000,00

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а 
також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою 
державною реєстрацією

10 000,00 10 000,00

22090000 Державне мито 4 500,00 4 500,00

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 
документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 
дарування

1 500,00 1 500,00

22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних 
паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

3 000,00 3 000,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ 6 839 005,00 6 839 005,00

25010000
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджезними 
установами згідно із законодавством

6 839 005,00 6 839 005,00

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю 6 589 005,00 6 589 005,00

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) 273 839 005,00 267 000 000,00 6 839 005,00

40000000 Офіційні трансферти 52 517 700,00і 52 517 700,00

41000000 Від органів державного управління 52 517 700,00і 52 517 700,00

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 51 611 600,001 51 611 600,00

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 51 611 600,001 51 611 600,00

41040000і Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 906 100,001 906100,00

4104020С

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державногс 
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я зг 

( рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету
і 906100,00) 906 100,00

410500001 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

4105120С

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної іпдірим^и-особамА 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної суб^й^їф Н 

)| державного бюджету У/* г

X
///' чу І

1 Разом доходів
V\(2^3^6fr0f>,0(

)| 319 517 700,ОС
1 6 839 005,0( 1
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Додаток 2
до рішення Калинівської селищної ради від 23.12.2022 № 
341-21-VIII ’’Про бюджет Калинівської селищної 
територіальної громади на 2023 рік"

Фінансування бюджету Калинівської селищної територіальної громади на 2023 рік
1054800000

(код бюджету)

(грн.)

Код
Найменування згідно

з Класифікацією фінансування 
бюджету

Усього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

Фінансування за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -34 120 945,00 34 120 945,00 34 120 945,00

208000 Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів

0,00 -34 120 945,00 34 120 945,00 34 120 945,00

208400 Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

-34 120 945,00 34 120 945,00 34 120 945,00

X Загальне фінансування 0,00 -34 120 945,00 34 120 945,00 34 120 945,00

Фінансування за типом боргового зобов’язання

600000 Фінансування за активними 
операціями

0,00 -34 120 945,00 34 120 945,00 34 120 945,00

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -34 120 945,00 34 120 945,00 34 120 945,00
602400 Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

0,00 -34 120 945,00 34 120 945,00 34 120 945,00

603000 Фінансування за рахунок коштів єдиного 
казначейського рахунку

0.00 XX о,оо 0,00 0,00

X Загальне фінансування
....... //.X (УИі

34 120 945,00 34 120 945,00

Калинівський селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО
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Додаток З
до рішення Калинівської селищної ради від 23.12.2022 № 341-21-УШ "Про бюджет 
Калинівської селищної територіальної громади на 2023 рік"

РОЗПОДІЛ
видатків бюджету Калинівської селищної територіальної громади на 2023 рік

1054800000____________
(код бюджета) (ГРН •)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевих 
бюджетів

Код 
Функціонал 

ьної 
класифікаці 
ї видатків 

кредитуван 
ня бюджету

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

з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

Усього видатки споживання

3 них

Усього у тому ЧИСЛІ бюджет 
розвитку

видатки
споживання

3 них
Разом

оплата праці
комунальні послуги 

та енергоносії

видатки розвитку
оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки розвитку

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

0100000 Калинівська селищна рада 96 200 200,00 76 550 200,00 25 923 312,00 8 250 000,00 19 650 000,00 1 055 000,00 805 000,00 250 000,00 0,00 0,00 805 000,00 97 255 200,00

0110000
Калинівська селищна рада (відповідальний 
виконавець)

96 200 200,00 76 550 200,00 25 923 312,00 8 250 000,00 19 650 000,00 1 055 000,00 805 000,00 250 000,00 0,00 0,00 805 000,00 97 255 200,00

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 33 422 400,00 33 422 400,00 23 420 000,00 2 850 000,00 0,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 33 672 400,00

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

33 422 400,00 33 422 400,00 23 420 000,00 2 850 000,00 250 000,00 250 000,00 33 672 400,00

2000 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 5 750 000,00 5 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 750 000,00

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

750 000,00 750 000,00 0,00 750 000,00

0112152 2152 0764

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

5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00

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

600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00

Програма місцевих стимулів працівників 
комунального некомерційного підприємства 
"Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Калинівської селищної ради" на 2023 - 2025 роки

4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00

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 
Каїинівської 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

100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00

3000
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
2 100 000,00 2 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100 000,00



Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредиту ванн 
я місцевих

Код 
Функціонал 

ьної 
класифікаці 
ї видатків

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

з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

Усього видатки споживання

3 них

Усього у тому числі бюджет
розвитку

видатки 
споживання

3 них
Разом

оплата плані
комунальні послуги видатки розвитку

оплата плані
комунальні 
послуги та

видатки розвитку

0113242 3242 1090

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

2 100 000,00 2 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100 000,00

Програма "Здоровя" на 2021-2025 1 800 000,00 1800 000,00 0,00 1 800 000,00

Програма фінансування заходів щодо 
святкування Дня Святого Миколая, новорічних 
свят для дітей на 2021-2025

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

6000
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 
ГОСПОДАРСТВО

34 414 100,00 14 764 100,00 2 503 312,00 5 400 000,00 19 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 414 100,00

0116020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги

5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 14 764 100,00 14 764 100,00 2 503 312,00 5 400 000,00 0,00 14 764 100,00

0116090 6090 0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

14 650 000,00 14 650 000,00 0,00 14 650 000,00

7000 ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 100,00

0117680 7680 0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування

8 100,00 8 100,00 0,00 8 100,00

8000 ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 20 505 600,00 20 505 600,00 0,00 0,00 0,00 805 000,00 805 000,00 0,00 0,00 0,00 805 000,00 21 310 600,00

0118110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

1 700 000,00 1 700 000,00 805 000,00 805 000,00 805 000,00 2 505 000,00

0118230 8230 0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки, в
т.ч.

18 805 600,00 18 805 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 805 600,00

Програма забезпечення діяльності комунального 
підприємства "Калинівська варта" Калинівської 
ррпмнипї ПҐіІЇН

17 728 600,00 17 728 600,00 0,00 17 728 600,00

Програма "Безпечна громада" Комунального 
підприємства «Калинівська варта» Калинівської 
селищної ради

1 007 000,00 1 007 000,00 0,00 1 007 000,00

Програма "Поліцейський офіцер громади" 
Калинівської селищної територіальної громади

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

0600000 Відділ освіти Калинівської селищної ради 110 503 182,00 110 503 182,00 80 096 901,00 9 326 622,00 0,00 6 319 005,00 0,00 6 319 005,00 0,00 0,00 0,00 116 822 187,00

0610000 Відділ освіти Калинівської селищної ради 110 503 182,00 110 503 182,00 80 096 901,00 9 326 622,00 0,00 6 319 005,00 0,00 6 319 005,00 0,00 0,00 0,00 116 822 187,00

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 1 533 000,00 1 533 000,00 1 229 513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 533 000,00

0610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

1 533 000,00 1 533 000,00 1 229 513,00 0,00 1 533 000,00

1000 ОСВІТА 108 945 182,00 108 945 182,00 78 867 388,00 9 326 622,00 0,00 6 319 005,00 0,00 6 319 005,00 0,00 0,00 0,00 115 264 187,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 17 265 167,00 17 265 167,00 12 295 125,00 1 165 167,00 1 826 550,00 1 826 550,00 19 091 717,00

2



Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредиіуванн 
я місцевих

Код 
Функціонал 

ьної 
класифікаці 
і видатків

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

з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

Усього видатки споживання

3 них

Усього у тому числі бюджет 
розвитку

видатки
споживання

3 них
Разом

уплата прачі------------
комунальні послуги видатки розвитку

. уплата праці
комунальні 
послуги та

видатки розвитку

0611021 1021 0921

Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти за рахунок коштів 
місцевого бюджету, Усього, в т.ч.

30 456 100,00 30 456 100,00 17 136 500,00 7 500 000,00 0,00 4 492 455,00 0,00 4 492 455,00 0,00 0,00 0,00 34 948 555,00

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

906 100,00 906 100,00 743 000,00 0,00 906 100,00

бюджет Калинівської селищної територіальної 
громади

29 550 000,00 29 550 000,00 16 393 500,00 7 500 000,00 4 492 455,00 4 492 455,00 34 042 455,00

0611031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти за рахунок освітньої 
субвенції

51 611 600,00 51 611 600,00 42 304 590,00 0,00 51 611 600,00

0611070 1070 0960

Надання позашкільної освіти закладами 
позашкільної освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми

6 781 455,00 6 781 455,00 4 918 050,00 661 455,00 0,00 6 781 455,00

0611141 1141 0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

2 820 000,00 2 820 000,00 2 213 123,00 0,00 2 820 000,00

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 10 860,00 10 860,00 0,00 10 860,00

5000 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00

0615011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00

0800000
Управління соціального захисту населення 
Калинівської селищної ради

9 509 511,00 9 509 511,00 2 688 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 509 511,00

0810000
Управління соціального захисту населення 
Калинівської селищної ради

9 509 511,00 9 509 511,00 2 688 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 509 511,00

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 3 379 511,00 3 379 511,00 2 688 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 379 511,00

0810160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

3 379 511,00 3 379 511,00 2 688 124,00 0,00 3 379 511,00

3000
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
6 130 000,00 6 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 130 000,00

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

з



Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевих

Код 
Функціонал 

ьної 
класифікаш 
і видатків

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 розвиткукомунальні послуги оплата ггоаці
комунальні
послуги та

0813242 3242 1090

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

6 100 000,00 6 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 100 000,00

Програма "Турбота" 4 800 000,00 4 800 000,00 0,00 4 800 000,00

Програма надання матеріальної допомоги 
жителям Калинівської селищної територіальної 
громади на найм (оренду) житла, помешкання 
яких зруйновано або непридатне для проживання 
внаслідок авіаційних ударів під час збройної 
агресії російсько ї федерації

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

Програми підтримки військовослужбовців 
призваних на військову службу під час мобілізації 
до лав Збройних Сил України та інших військових 
формувань для захисту України від збройної 
агресії російсько ї федерації

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

1000000

Сектор культури, туризму та з питань 
діяльності засобів масової інформації 
Калинівської селищної ради

10 676 627,00 10 676 627,00 7 224 941,00 941 171,00 0,00 270 000,00 0,00 270 000,00 220 000,00 0,00 0,00 10 946 627,00

1010000
Сектор культури, туризму та з питань 
діяльності засобів смасової інформації 
Калинівської селищної ради

10 676 627,00 10 676 627,00 7 224 941,00 941 171,00 0,00 270 000,00 0,00 270 000,00 220 000,00 0,00 0,00 10 946 627,00

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 600 000,00 600 000,00 491 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00

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

600 000,00 600 000,00 491 805,00 0,00 600 000,00

1000 ОСВІТА 2 726 843,00 2 726 843,00 2 213 122,00 20 143,00 0,00 270 000,00 0,00 270 000,00 220 000,00 0,00 0,00 2 996 843,00

1011080 1080 0960
Надання спеціальної освіти мистецькими 
школами

2 726 843,00 2 726 843,00 2 213 122,00 20 143,00 270 000,00 270 000,00 220 000,00 2 996 843,00

4000 КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО 7 349 784,00 7 349 784,00 4 520 014,00 921 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 349 784,00

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1 013 040,00 1 013 040,00 819 675,00 570,00 0,00 1 013 040,00

1014040 4040 0824

Забезпечення діяльності музеїв і виставок 1 217 011,00 1 217 011,00 863 544,00 96 388,00 0,00 1 217011,00

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

790223,00 790223,00 576 658,00 45 000,00 0,00 790 223,00

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

3 313 956,00 3 313 956,00 1 967 220,00 824 070,00 0,00 3 313 956,00

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

1 305 777,00 1 305 777,00 869 575,00 0,00 1 305 777,00

4



Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитували 
я місцевих

Код 
Функціонал 

ьної 
класифікаці 
ї видатків

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

3 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 розвиткукомунальні послуги оплата плані
комунальні 
послуги та

1014082 4082 0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва, всього
в т.ч. 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00

Програма "Культурно-мистецька діяльність" на
2021-2025 роки 220 500,00 220 500,00 0,00 220 500,00

Програма "Розвиток інформаційно-культурного 
простору" на 2021-2025 роки 279500,00 279 500,00 0,00 279 500,00

1100000
Сектор молоді та спорту Калинівської 
селищної ради

1 817 504,00 1 817 504,00 956 974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 817 504,00

1110000
Сектор молоді та спорту Калинівської 
селищної ради

1 817 504,00 1 817 504,00 956 974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 817 504,00

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 667 504,00 667 504,00 547 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 667 504,00

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

667 504,00 667 504,00 547 137,00 0,00 667 504,00

3000
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
750 000,00 750 000,00 409 837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00

1113133 3133 1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики 750 000,00 750 000,00 409 837,00 0,00 750 000,00

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

100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00

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

100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00

5000 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00

1115011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

400 000,00 400 000,00 0,00 400 000,00

2700000

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

11 665 191,00 11 665 191,00 2 322 390,00 150 000,00 0,00 33 315 945,00 33 315 945,00 0,00 0,00 0,00 33 315 945,00 44 981 136,00

2710000

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

11 665 191,00 11 665 191,00 2 322 390,00 150 000,00 0,00 33 315 945,00 33 315 945,00 0,00 0,00 0,00 33 315 945,00 44 981 136,00

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 3 081 136,00 3 081 136,00 2 322 390,00 150 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 3 083 136,00

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

3 081 136,00 3 081 136,00 2 322 390,00 150 000,00 0,00 3 081 136,00

2710180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

1000 ОСВІТА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00



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 застосування ПЦМ у бю

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевих

Код
Функціонал 

ьної 
класифікаці 
ї видатків

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 ниX

видатки розвитку
комунальні послуги оплата прані—

комунальні
послуги та

2711021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти за рахунок коштів 
місцевого бюджету

0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

6000
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 
ГОСПОДАРСТВО

584 055,00 584 055,00 0,00 0,00 0,00 4 187 945,00 4 187 945,00 0,00 0,00 0,00 4 187 945,00 4 772 000,00

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

0,00 3 576 945,00 3 576 945,00 3 576 945,00 3 576 945,00

2716030 6030 0620 Організація благоустрою населенних пунктів 584 055,00 584 055,00 611 000,00 611 000,00 611 000,00 1 195 055,00

7000 ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 29 124 000,00 29 124 000,00 0,00 0,00 0,00 29 124 000,00 37 124 000,00

2717321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 0,00 14 508 000,00 14 508 000,00 14 508 000,00 14 508 000,00

2717322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 0,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00

2717330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

8 000 000,00 8 000 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 8 016 000,00

3700000
Управління фінансів Калинівської селищної 
ради

45 024 540,00 25 024 540,00 2 684 600,00 53 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 024 540,00

3710000
Управління фінансів Калинівської селищної 
ради

45 024 540,00 25 024 540,00 2 684 600,00 53 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 024 540,00

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 3 413 740,00 3 413 740,00 2 684 600,00 53 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 413 740,00

3710160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

3 413 740,00 3 413 740,00 2 684 600,00 53 270,00 0,00 3 413 740,00

8700 РЕЗЕРВНИЙ ФОНД 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00

9000 МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ 21 610 800,00 21 610 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00-^заїна(*^Ч 0,00 0,00 0,00 0,00 21 610 800,00

3719110 9110 0180 Реверсна дотація 21 610 800,00 21 610 800,00
--------А ' їк 21 610 800,00

УСЬОГО 285 396 755,00 245 746 755,00 121897 242,00 18 721 063,00 19 650 000,00 -^4І?(](94'! ^6839 005,00
-----------------

220 000,00 0,00 34 120 945,00 326 356 705,00

Калинівський селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО
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Код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевого 

бюджету

Код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

разом

загальний фонд

разом

загальний фонд

разом

у тому числі 
бюджет розвитку

у тому числі 
бюджет розвитку

у тому числі 
бюджет розвитку

загальний фонд

усього

усього

усього

Д
одаток 4

до ріш
ення Калинівської селищ

ної ради від
23.12.2022 №

 341
 -21-V

III ’’П
ро бю

дж
ет 

Калинівської селищ
ної територіальної 

громади на 2023 рік
”



Продовження Додатку 5

Додаток 5

до рішення Калинівської селищної ради від 
23.12.2022 № 341-21-VHI "Про бюджет 
Калинівської селищної територіальної 
громади на 2023 рік"

Міжбюджетні трансферти на 2023 рік
1054800000

(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
(ГР«)

Код Класифікації 
доходу бюджету /

Код бюджету

Найменування трансферту /
Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту Усього

1 2 3
І. Трансферти до загального фонду бюджету

41033900 1.1. Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 51 611600,00
99000000000 Державний бюджет України 51 611 600,00

41040200
1.2. 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

906 100,00

10100000000 Обласний бюджет Київської області 906 100,00

41051200
1.3. Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0,00

10100000000 Обласний бюджет Київської області

11. Трансферти до спеціального фонду бюджету

X

УСЬОГО за розділами 1, II, у тому числі: 52 517 700,00

X загальний фонд 52 517 700,00

X спеціальний фонд 0,00

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету / 

Код бюджету

Код типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування трансферту /
Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту

Усього

1 2 3 4
І. Трансферти із загального фонду бюджету

3719110 9110 2.1. Реверсна дотація 21 610 800,00

99000000000 Державний бюджет України 21 610 800,00

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету

X

УСЬОГО за розділами I, II, у ра^уЧис^іі: у, 21 610 800,00

X загальний фонд -і и л J1 21 610 800,00

X
ЇХ аСЬП*"С\ Г ТГ

спеціальний фонд // ~~—\ \ \ 1 0,00

Калинівський селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО



Додаток 6
до рішення Калинівської селищної ради від 23.12.2022 № 341-21-VIII 
"Про бюджет Калинівської селищної територіальної громади на 2023 
рік"

Обсяги капітальних вкладень бюджету Калинівської селищної територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів у 2023 році

(код бюджета)
1054800000__________________________________ z

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування інвестиційного проекту

Загальний 
період 

реалізації 
проекту, (рік 

початку і 
завершення)

Загальна 
вартість 
проекту, 
гривень

Обсяг 
капітальних 

вкладень 
місцевого 

бюджету всього, 
гривень

Обсяг 
капітальних 

вкладень 
місцевого 

бюджету у 2023 
році, гривень

Очікуваний 
рівень 

готовності 
проекту на 
кінець 2023 

року, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2700000

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

РАЗОМ 245 254 511,00 245 254 511,00 27 652 000,00

2710000

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

245 254 511,00 245 254 511,00 27 652 000,00

7000 ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 245 254 511,00 245 254 511,00 27 652 000,00

2717321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів Усього по 2717321 155 935 100,00 155 935 100,00 13 550 000,00

Реконструкція частини приміщень Калинівської 
гімназії Калинівської селищної ради під заклад 
дошкільної освіти з облаштуванням споруд цивільного 
захисту (укриття) по вул.Шкільна, 23 смт Калинівка 
Фастівського району Київської області

2023-2024 31 140 000,00 31 140 000,00 6 000 000,00

Реконструкція Плесецької гімназії Калинівської 
селищної ради з облаштуванням споруд цивільного 
захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с. Плесецьке 
Фастівського району Київської області

2023-2024 37 500 000,00 37 500 000,00 5 000 000,00

Реконструкція ЗОШ в селищі Калинівка Фастівського 
району Київської області

2023-2024 39 695 100,00 39 695 100,00 300 000,00

1



І

Добудова допоміжної будівлі до ОЗО "Калинівський 
академічний ліцей - освітній центр" Калинівської 
селищної ради з облаштуванням споруд цивільного 
захисту (укриття) вул. Центральна, 59, смт Калинівка 
Фастівського району Київської області

2023-2024 47 600 000,00 47 600 000,00 2 250 000,00

2717322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів Усього по 2717322 72 400 000,00 72 400 000,00 14 000 000,00

Реконструкція Калинівської амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини з облаштуванням споруд 
цивільного захисту (укриття) та Медичного центру 
допомоги учасникам бойових дій по вул. Центральна 
86, смт Калинівка Фастівського району Київської 
області

2023-2024 36 200 000,00 36 200 000,00 7 000 000,00

Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини з облаштуванням споруд цивільного захисту 
(укриття) в с. Данилівка Фастівського району 
Київської області

2023-2024 36 200 000,00 36 200 000,00 7 000 000,00

2717330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної 
власності

Усього по 2717330 11 226 911,00 11 226 911,00 100 000,00

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

2023-2024 11 226 911,00 11 226 911,00 100 000,00

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

Усього по 2717461 5 692 500,00 5 692 500,00 2 000,00

Будівництво тротуару від с. Липовий Скиток до 
с.Варовичі Фастівського району Київської області

2023-2024 3 168 900,00 3 168 900,00 1 000,00

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

€

^523 600,00 2 523 600,00 1 000,00

Усього
/А
// w /д7Гі 

sJ-—УМ.// J
ч

!4$254 511,00
--------

245 254 511,00 27 652 000,00

Калинівський селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО
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Додаток 7
до рішення Калинівської селищної ради від 23.12.2022 № 341-21-VIII 
"Про бюджет Калинівської селищної територіальної громади на 2023 
рік"

Розподіл витрат бюджету Калинівської селищної територіальної громади на реалізацію селищних програм у 2023 році

1054800000_____________________________________ (грн.)
(код бюджета)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

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 62 832 800,00 62 027 800,00 805 000,00 805 000,00

0110000 Калинівська селищна рада 62 832 800,00 62 027 800,00 805 000,00 805 000,00

2000 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00

0112152 2152 0764 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

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 23.12.2022 № 338-21 - 
VIII

600 000,00 600 000,00

Програма місцевих стимулів працівників Комунального некомерційного 
підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Калинівської 
селищної ради" на 2023 - 2025 роки

рішення Калинівської селищної ради від 23.12.2022 № 339-21- 
VIII

4 000 000,00 4 000 000,00

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

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

100 000,00 100 000,00

3000 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2 100 000,00 2 100 000,00 0,00 0,00

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

1 800 000,00 1 800 000,00

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- 
vin

300 000,00 300 000,00

6000 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 34 414 100,00 34 414 100,00 0,00 0,00

0116020 6020 0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що 
виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма фінансової підтримки для розвитку комунальних підприємств 
житлово-комунальної сфери Калинівської селищної територіальної громади 
на 2023-2024 роки

рішення виконавчого комітету Калинівської селищної ради від
27.10.2022 №208-18

5 000 000,00 5 000 000,00

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

14 764 100,00 14 764 100,00

0116090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
Програма фінансової підтримки для розвитку комунальних підприємств 
житлово-комунальної сфери Калинівської селищної територіальної громади 
на 2023-2024 роки

рішення виконавчого комітету Калинівської селищної ради від
27.10.2022 №208-18

14 650 000,00 14 650 000,00

7000 ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00

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

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2021 №239-12-
VIII

8 100,00 8 100,00

8000 ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 21310 600,00 20 505 600,00 805 000,00 805 000,00



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-
УПІ (зі змінами)

2 505 000,00 1 700 000,00 805 000,00 805 000,00

0118230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки

Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Калинівська 
варта" Калинівської селищної ради на 2023 рік

рішення Калинівської селищної ради від 23.12.2022 №340-21- 
УІП

17 728 600,00 17 728 600,00

Програма "Безпечна громада" Комунального підприємства «Калинівська 
варта» Калинівської селищної ради на 2023 рік

рішення виконавчого комітету Калинівської селищної ради від
12.10.2022 №181-16

1 007 000,00 1 007 000,00

Програма "Поліцейський офіцер громади" Калинівської селищної 
територіальної громади на 2023-2025 роки

рішення виконавчого комітету Калинівської селищної ради від
27.10.2022 №209-18

70 000,00 70 000,00

0600000 Відділ освіти Калинівської селищної ради РАЗОМ 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00

0610000 Відділ освіти Калинівської селищної ради 25 000.00 25 000,00 0,00 0,00

5000 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00

0615011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів 
спорту

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

0800000 Управління соціального захисту населення Калинівської селищної ради РАЗОМ 6 130 000,00 6 130 000,00 0,00 0,00

0810000 Управління соціального захисту населення Калинівської селищної ради 6 130 000,00 6 130 000,00 0,00 0,00

3000 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 6 130 000,00 6 130 000,00 0,00 0,00

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 (зі змінами)

30 000,00 30 000,00

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту’ і соціального забезпечення 4 800 000,00 4 800 000,00

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

Програма надання матеріальної допомоги жителям Калинівської селищної 
територіальної громади на найм (оренду) житла, помешкання яких 
зруйновано або непридатне для проживання внаслідок авіаційних ударів під 
час збройної агресії російської федерації (із змінами)

рішення виконавчого комітету Калинівської селищної ради від
29.06.2022 № 109-10

300 000,00 300 000,00

Програми підтримки військовослужбовців призваних на військову службу 
під час мобілізації до лав Збройних Сил України та інших військових 
формувань для захисту України від збройної агресії російської федерації (із 
змінами)

рішення виконавчого комітету' Калинівської селищної ради від
19.10.2022 №203-17

1 000 000,00 1 000 000,00

1000000 Сектор культури, туризму та з питань діяльності засобів смасової 
інформації Калинівської селищної ради РАЗОМ 1 290 223,00 1 290 223,00 0,00 0,00

1010000 Сектор культури, туризму та з питань діяльності засобів смасової 
інформації Калинівської селищної ради

1 290 223,00 1 290 223,00 0,00 0,00

4000 КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО 1 290 223,00 1 290 223,00 0,00 0,00

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

790 223,00 790 223,00



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 220 500,00 220 500,00

Програма"Розвиток 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 279 500,00 279 500,00

1100000 Сектор молоді та спорту Калинівської селищної ради РАЗОМ 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00

1110000 Сектор молоді та спорту Калинівської селищної ради 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00

3000 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00

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 24.12.2021 №231-12- 
VIII 100 000,00 100 000,00

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

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2021 №232-12- 
VIII 100 000,00 100 000,00

5000 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00

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- 
vin 400 000,00 400 000,00

2700000 Управління економічного розвитку, житлово-комунального господарства, 
капітального будівництва та інфраструктури Калинівської селищної ради РАЗОМ 41 900 000,00 8 584 055,00 33 315 945,00 33 315 945,00

2710000 Управління економічного розвитку, житлово-комунального господарства, 
капітального будівництва та інфраструктури Калинівської селищної ради 41 900 000,00 8 584 055,00 33 315 945,00 33 315 945,00

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00

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 2 000,00 2 000,00 2 000,00

1000 ОСВІТА 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00

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 2 000,00 2 000,00 2 000,00

6000 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 4 772 000,00 584 055,00 4 187 945,00 4 187 945,00

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 3 576 945,00 3 576 945,00 3 576 945,00

2716030 6030 0620 Організація благоустрою населеннях 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 1 195 055,00 584 055,00 611 000,00 611 000,00

7000 ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 37124 000,00 8 000 000,00 29124 000,00 29124 000,00

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 14 508 000,00 14 508 000,00 14 508 000,00

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

ріщ^ння Калиніиськпї селищної ради від 24.12.2020 №23-02-
14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00

2717330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності
Програма соціально-економічного та культурного розвитку' Ка^^б^ьЛї J*-' 
селищної ради на 2021-2025 роки (із змінами) // &

П Д
рішеннжЙаодьй^ької селищної ради від 24.12.2020 №23-02-

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

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

Програма соціально-економічного та культурного розвитку'Калинівсьі 
селищної ради на 2021-2025 роки (із змінами) у/ << л?4 /

—
ріщенн^Калйиівськрї Селищної ради від 24.12.2020 №23-02- 8 016 000,00 8 000 000,00 16 000,00 16 000,00

УСЬОГО
----------------------------------------------- ———————

і І
1

/дії 11 Ізw г 112 778 023,00 78 657 078,00 34 120 945,00 34 120 945,00
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Додаток 
до рішення  
Калинівської селищної ради 
від 23.12.2022 № 341-21-VIII 
 
 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
ДО РІШЕННЯ КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ « ПРО БЮДЖЕТ 

КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ                   
НА 2023 РІК»  

 
( пп.1, п.1 ст.76 Бюджетного кодексу України ) 

 
Враховуючи частину першу статті 75 Бюджетного кодексу України, проєкт бюджету 

Калинівської селищної територіальної громади на 2023 рік формується з дотриманням вимог 
Бюджетного та Податкового кодексів України, з урахуванням прийнятих законодавчих змін.  

На виконання частин першої та восьмої статті 75 Бюджетного кодексу України, 
Міністерством фінансів України листами від 15 серпня 2022 року № 05110-14-6/17891 та від     
04 листопада 2022 року № 05110-14-6/25906 доведені особливості складання проєктів місцевих 
бюджетів на 2023 рік та показники міжбюджетних відносин.  

 
Особливості складання розрахунків під час формування проєкту бюджету Калинівської 

селищної територіальної громади на 2023 рік 
 
Проєкт бюджету Калинівської селищної територіальної громади на 2023 рік розроблено 

на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, з 
урахуванням прийнятих законодавчих змін, Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2023 рік», Програми соціально-економічного та культурного розвитку Калинівської 
селищної ради на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Калинівської селищної ради від      
24 грудня 2020 року № 23-02-VIII (зі змінами), та інших селищних цільових програм. 

 
Основні макропоказники економічного і соціального розвитку України у 2023 році: 
 

Назва 2023 рік 

Індекс споживчих цін (ІСЦ): грудень до грудня попереднього року, 
відсотки 

130,6 

Індекс цін виробників (ІЦВ): грудень до грудня попереднього року, 
відсотки 

135,7 

Рівень безробіття населення віком 15 – 70 років за методологією 
Міжнародної організації праці, відсотків до робочої сили відповідного віку 

28,2 

Обмінний курс гривні до долара США, гривень за долар США в середньому 
за період 

42,2 

  
Прогнозний прожитковий мінімум на 2023 рік: 

 
 2023 рік 

Прожитковий мінімум, грн: 
на одну особу 

2 589 

для дітей віком до 6 років 2 272 
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Мінімальна заробітна плата та соціальні стандарти: 

 
а) мінімальна заробітна плата: 
- з 01 січня 2023року – у розмірі  6 700 грн; 
б) посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки: 
- з 01 січня 2023 року – у розмірі 2 893 грн. 
  
 

Зобов’язання, які виражаються в іноземній валюті, розраховуються в національній валюті 
виходячи із: 

 
Показники 2023 рік 

Обмінний курс гривні до долара США, в середньому за період, гривень за 
долар США 

42,2 

на кінець періоду 50,0 

 
 Враховані обсяги міжбюджетних трансфертів на 2023 рік, визначені у додатку 5 до 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»: 

- реверсна дотація – 21 610 800 грн. 
Крім того, відповідно до: 
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1472 «Деякі питання 

розподілу обсягу освітньої субвенції на 2023 рік» - 51 611 600 грн., 
- додаток №5 «Міжбюджетні трансферти на 2023 рік» до наказу начальника Київської 

обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) від 23.12.2022   
№ 75 про розподіл додаткової дотації на здійснення переданих видатків з державного бюджету 
з утримання закладів освіти та охорони здоров’я між місцевими бюджетами Київської області – 
906 100 гривень. 
 

 
НФОРМАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ  СТАН КАЛИНІВСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ І ПРОГНОЗ ЇЇ РОЗВИТКУ НА 

НАСТУПНИЙ БЮДЖЕТНИЙ ПЕРІОД, ПОКЛАДЕНІ В ОСНОВУ ПРОЕКТУ 
МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ  

(за січень-жовтень 2022 року) 
 

( п.п.а) п.1 )п.1 ст.76 Бюджетного кодексу України ) 
 

          У лютому 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення російської 
федерації в Україну. 24 лютого 2022 року Указом Президента України введено воєнний стан, 
який продовжено і дотепер. Військові дії спричинили руйнівний вплив на життя людей та 
масове порушення ланцюгів економічної діяльності, руйнування інфраструктури, що 
насамперед призводить до значних економічних втрат як в Україні,                                                                                                                                                                           

Багато підприємств призупинили свою роботу або через безпосередню військову 
загрозу, або через заблокований доступ до ринків збуту чи сировини.  

У зв’язку  введенням воєнного стану в Україні та внесенням змін до Податкового 
кодексу України до бюджету Калинівської територіальної громади зменшилися надходження  
за 10 місяців 2022 року у порівняння з відповідним періодом року  по  єдиному податку на            

для дітей віком від 6 до 18 років 2 833 
для працездатних осіб 2 684 
для осіб, які втратили працездатність 2 093 
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13,5 % , або 3 285 476 грн.; акцизному податку  з пального  на  76,3 %, або 1 795 058 грн., платі 
за землю на  6 %, або 1 489 393 гривень. 

Зменшились надходження від бюджетоутворюючих підприємств по  податку на доходи 
фізичних осіб,  що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати по у порівнняні з минулим роком ТОВ «Епіцентр»на 4 711 621 грн,                    
ТОВ «Агротехсоюз»- 3 330 550 грн.,   ТОВ «Ясенсвіт» - 415 285  грн., ТОВ « Крона-Калинівка» 
-364 476 гривень. 
          Калинівська селищна територіальна громада утворилася наприкінці 2020 року. До 
громади увійшло 15 населених пунктів ( 1 селищна рада та 7 сільських рад).                                                                                                                                                                                            

 
Реальний сектор економіки 

                                              
 1.1.Промисловість 

 
Основу виробничого потенціалу Калинівської селищної територіальної громади 

складають наступні промислові підприємства: ТОВ «Агротехсоюз», ТОВ «Епіцентр К»,                  
ТОВ «Плисецький гранітний кар’єр», ТОВ « Ясенсвіт»,  ТОВ «Фора», ТОВ «Агроструктура», 
ТОВ «Крона-Калинівка», ТОВ «БНК», ТОВ «Петромак», ТОВ «УПХ»,                                            
ТОВ «Київметалопром»,   ПРАТ «Логістичний центр Калинівка». 

Основною галузевою структурою промисловості громади є: виробництво будівельних 
матеріалів, яке становить 73 % від загального обсягу виробництва.  

Групою компаній «Епіцентр К» відкрито у смт Калинівка Фастівського району Київської 
області новий завод з виробництва керамічної плитки та кераморганіта Epicentr Ceramic 
Corporation  з великим демонстраційним шоу-румом. 

 Це найтехнологічніше виробництво керамічної плитки та керамограніта  у Європі та 
найсучасніший завод в Україні, на якому встановлено обладнання світового лідера з 
виробництва обладнання для  виготовлення кераміки та упаковки – групи SACMI. 

З початку збройної агресії російської федерації більшість підприємств призупили свою 
діяльність або скоротили виробничі потужності. 

В результаті ракетних ударів російською федерацією по території смт Калинівка 
пошкоджено завод по переробці рибної продукції  ( ТОВ « Фішшер »), пошкоджено нафтобазу                            
( ТОВ «АС Інвестмент»), частково  зруйновано виробничі приміщення ПАТ « Спеціалізоване 
монтажне управління № 24». 

 
1.2. Агропромисловий комплекс 

 
На території громади працює 4 сільськогосподарських  господарств                                     

ПСП «Порадівське», ТОВ «Дзінкове», ТОВ «Агросервіс», ТОВ «Агрогрейн». Основними 
сільськогосподарськими культурами на території громади є соняшник, пшениця, рапс, 
кукурудза, овочеві культури. Крім того на території громади значну площу займають сади 
плодово-ягідних культур. 

 
1.3. Енергоефективність 
 
Виконання заходів з енергозбереження по об’єктах Калинівської громади плануються за 

рахунок коштів місцевого бюджету та  інших джерел не заборонених законодавством 
спрямованих на скорочення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів у житлово-
комунальному господарстві, бюджетній і соціальній сферах та житловому секторі. 

Для бюджетних установ та організацій енергозберігаючі заходи спрямовані на скорочення 
енергоспоживання, а саме: 

термомодернізація зовнішніх огороджувальних конструкцій (стін, вікон і дверей, горищ, 
підвалів); 

модернізація (заміна) систем опалення та гарячого водопостачання; 



 

 

 

4 

переведення опалювальних систем на використання альтернативних чи місцевих видів 
палива; 

модернізація систем освітлення з використанням енергоощадних приладів освітлення; 
впровадження локального та індивідуального опалення, що виключає втрати в 

тепломережах. 
З 24 лютого 2022 року з повномаштабним  вторгненням на територію України та 

численним пошкодженням енергетичної системи вирішення питань енергозбереження є одним 
з приорітетних на території громади, а саме скорочення обсягів споживання паливно-
енергетичних ресурсів у житлово-комунальному господарстві, бюджетній і соціальній сфері та 
житловому секторі. 

У лютому-березні 2022 року в результаті обстрілів на території громади пошкоджено                 
16 багатокварних будинків та 105 приватних житлових будинків. 

З метою ліквідації збройної агресії російської федерації, за зверненням Калинівської 
селищної ради до Київської обласної військової адміністрації, виготовлено та доставлено 
віконні/дверні конструкції загальної площею 689,53 кв.м. для встановлення в багатоквартирних 
будинках. 

З резервного фонду місцевого бюджету Калинівської селищної ради виділено                              
1 021 000 грн. для проведення аварійно-ремонтних робіт ( заміна віконних/балконних блоків). 

 
1.4.Транспорт та дорожнє господарство 
 
Одним з пріоритетних напрямків розвитку Калинівської громади є проведення 

капітального та поточного ремонту дорожнього покриття. 
        Калинівською селищною територіальною громадою заплановано на 2022 рік аварійно-
відновлювальних робіт дорожнього покриття по вулицях населених пунктів в обсягах на 
загальну суму 5200 000 гривень. 
 

Розвиток підприємництва 
 

Розвиток малого і середнього підприємництва займає важливе місце в соціально-
економічному розвитку громади та визначається як один із пріоритетних напрямків 
стратегічного розвитку території.   

Великою мірою роль малого підприємництва полягає у вирішенні питання зайнятості, що 
проявляється, насамперед, у здатності малого та середнього бізнесу створювати нові робочі 
місця. 

Інвестиційна діяльність 
 
З метою створення привабливого інвестиційного клімату Калинівською громадою 

проводиться ряд заходів, а саме: здійснюється моніторинг  вільних земельних ділянок та 
об'єктів незавершеного будівництва. 

Наказом Мінекономіки від 26.04.2021 № 879 до Реєстру індустріальних (промислових) 
парків включено індустріальний парк "СОЛТАНІВКА", який знаходиться на території 
Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області. Ініціатором створення 
індустріального парку є ТОВ "САМІРА ЛІМІТЕД", керуюча компанія – ТОВ "ІНДАСТРІАЛ 
МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ". 

Метою створення індустріального парку є забезпечення сприятливих умов для залучення 
інвестицій в економіку регіону, підвищення рівня зайнятості населення, розвиток сучасної 
виробничої та ринкової інфраструктури. 

Пріоритетними для розміщення видами економічної діяльності в індустріальному парку 
будуть: 

логістика, складське господарство; 
будівництво; 
агропереробка; 
легка промисловість; 
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харчова промисловість. 
На території індустріального парку планується створити понад 950 робочих місць. 

 
 
 

Будівельна діяльність 
 

За 10 місяців 2022 року значна увага приділяється розвитку сфери житлово-комунального 
господарства. Вживалися заходи, спрямовані на забезпечення беззбиткового функціонування 
підприємств, які надають послуги в сфері житлово-комунального господарства, здійснювалося 
технічне переоснащення об'єктів вказаної галузі. 

 
Надання адміністративних послуг 

 
З метою належної організації виконання Закону України «Про адміністративні послуги» 

та реформування системи надання адміністративних послуг з 20.09.2020 розпочав 
функціонування Центр надання адміністративних послуг Калинівської селищної ради 
Фастівського району Київської області (далі - ЦНАП).  

ЦНАП - це постійно діючий робочий орган Калинівської селищної ради Фастівського 
району Київської області, надання адміністративних послуг в якому здійснюється 
адміністраторами ЦНАП, у тому числі шляхом їх взаємодії з суб’єктами надання 
адміністративних послуг. 

З метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності 
ЦНАП у структурі Калинівської селищної ради утворено відділ надання адміністративних 
послуг, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальності за 
організацію діяльності ЦНАП. 

У роботі ЦНАПу приймають участь наступні суб’єкти надання адміністративних послуг: 
1. Сектор містобудування та архітектури Калинівської селищної ради; 
2. Сектор власності та земельних відносин Калинівської селищної ради; 
3. Управління економічного розвитку, житлово-комунального господарства, 

капітального будівництва та інфраструктури Калинівської селищної ради; 
4. Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Калинівської селищної ради; 
6. Васильківське районну управління ГУ Держпродспоживслужби у Київській області; 
7.    Відділ у Васильківському районі ГУ Держгеокадастру у Київській області; 
8.   Васильківський РВ Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної 

служби  у м. Києві та Київській області; 
9.  Управління патрульної поліції у м. Київ та Київській області; 
10.  Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області; 
11.  Державне агентство водних ресурсів України; 
12.  Відділ надання адміністративних послуг Калинівської селищної ради; 
13. Управління соціального захисту населення Калинівської селищної ради; 
14.  Васильківська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості; 
15.  ГУ Пенсійного фонду України в Київській області.  
16.ЦМУДМС у м.Києві та Київській області . 
Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 16 травня 2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних 
послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» із змінами та 
доповненнями станом на звітну дату через ЦНАП надається 216 адміністративних послуг, із 
них 25 послуг надається в електронному вигляді. Вживаються всі необхідні дії щодо 
запровадження надання всіх адміністративних послуг в електронному вигляді. 

Станом на звітну дату адміністраторам ЦНАП відкрито електронні ключі доступу до 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру актів цивільного 
стану, Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських 
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формувань, програмного комплексу автоматизації роботи Центрів надання адміністративних 
послуг  ІС «Вулик», РТГ ДМС, ІІС «Соціальна громада», Державного земельного кадастру, 
Єдиного державного демографічного реєстру, Конфіденційного каналу зв’язку, Єдина 
державна електронна система у сфері будівництва. 

З липня 2022 року Центром надання адміністративних послуг Калинівської селищної ради 
розпочався робота по оформленню та виготовленню біометричних паспортів громадянина 
України для виїзду за кордон та паспортів громадянина України у вигляді ID-карток. 

За 10 місяців 2022 року до бюджету Калинівської селищної ради надійшло коштів, як 
плата за надання адміністративних послуг за оформлення та виготовлення паспортів у сумі            
250 283 гривні. 

 
Гуманітарна сфера 

 
1.1. Охорона здоров`я 

 
З метою покращання якості та організації надання первинної медичної допомоги 

населенню Калинівської територіальної громади було створене  Комунальне некомерційне 
підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Калинівської селищної ради», до 
складу якого з 01.10.2021 року передані від «Васильківського центру первинної медико-
санітарної допомоги» Київської області наступні структурні підрозділи: 

• Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини за адресою: Фастівський 
район, смт. Калинівка, потужність амбулаторії 160 відвідувань в зміну;  
• Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини за адресою: Фастівський 

район, с. Плесецьке, потужність амбулаторії 70 відвідувань в зміну; 
• Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини за адресою: Фастівський 

район, с. Велика Солтанівка, потужність 50 відвідувань в зміну;  
• Фельдшерсько-акушерський пункт за адресою: Фастівський район, с. Діброва; 
• Фельдшерсько-акушерський пункт за адресою: Фастівський район, с. Данилівка; 
• Фельдшерсько-акушерський пункт за адресою: Фастівський район, с. Кожухівка; 
• Фельдшерсько-акушерський пункт за адресою: Фастівський район, с. Руликів; 
• Фельдшерський пункт за адресою: Фастівський район, с. Варовичі; 
• Фельдшерсько-акушерський пункт за адресою: Фастівський район, с. Данилівка; 
• Фельдшерсько-акушерський за адресою: Фастівський район, с. Мала Солтанівка.   

  За ініціативи Калинівського селищного голови,  директора КНП "ЦПМСД Калинівської 
селищної ради» співпраці з КНП КОР "Київський обласний центр служби крові", здійснено 3 
заходи здачі донорської крові. В заходах взяли участь 91 житель громади та працівники 
установ та організацій Калинівської селищної ради. 
   За ініціативи Калинівського селищного голови , директора КНП "ЦПМСД Калинівської 
селищної ради», під егідою проєкту «Мобільні медичні бригади» протягом 2022 року  
медичними працівниками КНП "ЦПМСД Калинівської селищної ради  здійснено  виїзди до 
фельшерсько-акушерських пунктів Калиніської селищної ради для  медичного обстеження 
дітей  та дорослого населення громади. 
 

1.2. Культура 
 

Мережа закладів культури Калинівської селищної ради складається з: 
-Калинівська дитяча школа мистецтв;  
-Музей старожитностей с.Данилівка; 
-сільські клуби : с.Діброва, с. Липовий Скиток; 
-будинки культури: смт Калинівка, с.Плесецьке, с.М.Солтанівка, с.  Кожухівка;  
-бібліотеки: смт Калинівка, с. Кожухівка, с. Велика Солтанівка, с.  Данилівка, с. Діброва,  

            с.Мала Солтанівка, с.Плесецьке, с. Порадівка, с. Липовий Скиток; 
 - комунального закладу «Інформаційно-просвітницький центр». 
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Всі заходи спрямовувалась на реалізацію державної політики у сфері культури та 
мистецтв, охорони культурної спадщини, музейної та бібліотечної роботи, розвитку 
туристичної  індустрії, на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку 
культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг для 
кожного громадянина, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення 
доступності всіх видів кожного громадянина. 

 
Охорона навколишнього природного середовища 

 
З метою забезпечення виконання пріоритетних завдань у сфері екології рішенням 

Калинівської селищної ради затверджена «Програма поліпшення технічного та екологічного 
стану водойм на території Калинівської селищної територіальної громади на 2021- 2025 роки», 
основною метою якої є екологічне покращення, розчищення, регулювання русел та поліпшення 
санітарного стану водойм, їх благоустрою з послідуючим виготовленням паспортів                        
водних обєктів.   

На постійній основі проводится робота  з утримання та обслуговування парків, скверів, 
зон відпочинку, ландшафтних, рекреаційніх та прибережних зон,  територій загального 
користування; об'єктів зеленого господарства; кронування, санітарна очистка визначених 
комісійно дерев, кущів, видалення аварійної рослинності. 

  Виконавчим комітетом Калинівської селищної ради від 12.10.2022 № 192-16  « Про 
виділення коштів з резервного фонду бюджету Калинівської селищної територіальної громади 
для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації»  прийнято рішення про виділення кошів  з 
резерного фонду бюджету Калинівської селищної ради у сумі 1 050 000 грн для очищення 
прилеглої території та води ставу Різниця від забруднення нафтопродуктами , зняття поверхні 
землі  на глибину до забрудення та подальшого переміщення знятого грунту на місце 
тимчасового зберігання для подальшого видалення забруднення та/ ао його утилізації, 
враховуючи засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки  та надзвичайних 
ситуацій Калинівської селищної ради 28.09.2022 року. 

 
ОЦІНКА ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2023 РІК З УРАХУВАННЯМ ВТРАТ ДОХОДІВ 
МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ВНАСЛІДОК НАДАНИХ КАЛИНІВСЬКОЮ СЕЛИЩНОЮ 

РАДОЮ ПОДАТКОВИХ  ПІЛЬГ  
 

( п.п.б) п.п.1 ) п.1 ст.76 Бюджетного кодексу України ) 
 

ДОХОДИ 
  

  В основу розрахунків доходів селищного бюджету на 2023 рік покладено основні 
прогнозні показники економічного і соціального розвитку територіальної громади, врахування 
вимог чинного Податкового та  Бюджетного кодексів України, Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2023 рік» та інших законодавчих актів України, що стосуються 
місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин. 

 Враховано основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку 
України на 2023 рік,  очікувані надходження за 2022 рік; фактичне виконання дохідної частини 
за результатами 2021 року та 10 місяців 2022 року; рішення Калинівської селищної ради від 
14.07.2021 року № 131-06-VII « Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Калинівської селищної 
територіальної громади», 14.07.2021  № 132-06-VII « Про встановлення ставок та пільг зі 
сплати земельного податку на території Калинівської селищної територіальної громади», 
14.07.2021 року № 133-06-VII” Про встановлення ставок єдиного податку» . 

 
Прогноз доходів бюджету Калинівської селищної територіальної громади на                  

2023 рік обраховано в сумі   326 356 705  грн, у тому числі :  
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• загального фонду – 319 517 700  грн.; 
• спеціального фонду – 6 839 005  гривень. 

 
Структура доходів  бюджету Калинівської селищної територіальної громади                                   

на 2023 рік  

 
 

Загальний фонд 
 

          Планові показники дохідної частини загального фонду бюджету територіальної громади 
(з урахуванням трансфертів) на 2023  рік обраховано у сумі  319 517 700  грн., в т.ч. податки і 
збори -  267 000 000 грн., міжбюджетні  трансферти –  52 517 700  гривень. 
 

Питома вага запланованих податків та зборів до бюджету Калинівської селищної 
територіальної громади на 2023 рік 
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акцизний податок
6 800,0 т.грн.

або 2,5 %податок на 
нерухоме майно, 

відмінне від 
зем.ділянки               

17 500,0  т.грн.
або 6,6  %

земельний податок 
та орендна плата 

за землю                               
38 200,0 т.грн. або 

14,3 %інші ( рентна плата, 
адмін. штрафи, 

трансп. податок)
1 406,0 т.грн.

або 0,6 %

єдиний податок           
38 300,0 т.грн.

або 14,3 %

плата за надання 
адмін.послуг               
1 094,0.грн.
або 0,4 %

ПДФ О
163 700,0 т.грн.

або 61,3 %

 
 
 

Оновним джерелом надходжень загального фонду бюджету територіальної громади є 
податок на доходи фізичних осіб, що становить 61,3 відсотка від загальної суми надходжень 
податків та зборів  до загального фонду на 2023 рік. 

 
Відповідно до статті 23 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» 

відрахування податку на доходи фізичних осіб до бюджету територіальної громади становлять 
64,0 відсотка. 

 
Обсяг податку на доходи фізичних осіб визначений на 2023 рік у сумі                                      

163 700 000 гривень. Ріст надходжень даного податку у 2023 році становить 6,9 % до 
очікуваних надходжень 2022 року. 

 
 

Динаміка надходження податку на доходи фізичних осіб  до бюджету Калинівської 
селищної територіальної  громади 

 



 

 

 

10 

 
 

 
 
 Надходження акцизного податку у 2023 році прогнозується у сумі 6 800 000 грн., що 
порівняно із очікуваним надходженням 2022 року збільшуються на 3 289 900 грн, або на                      
93,7 відсотка, з них: 
- акцизного податку з виробленого  та  ввезеного на митну територію України пального –              
3 800 0000 грн., ріст до очікуваних надходжень  2022 року 350,6 відсотка , або  2 956 600 грн. ;  
-   акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів – 3 000 000 грн., ріст до очікуваних надходжень 2022 року 12,5 відсотка, або               
333 300 гривень. 

 
 
 

Динаміка надходжень акцизного податку до бюджету Калинівської селищної                     
територіальної  громади 
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 Надходженння плати за землю у 2023 році прогнозується у сумі 38 200 000 грн., 
порівняно із очікуваними  надходженнями 2022 року, збільшуються на  3 764 000 грн. або на 
10,9 відсотка. 

Динаміка надходжень  плати за землю до бюджету Калинівської селищної                     
територіальної громади 

 

 
 Надходженння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у             

2023 році прогнозується у сумі 17 500 000 грн., порівняно із очікуваними  надходженнями  
2022 року, зменшуються на  3 652 400 грн., або на 17,3 відсотка. 

Динаміка надходжень   податку на нерухоме майно до бюджету Калинівської селищної                     
територіальної громади 
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Фактичні надходження                                           
2021 рік

Очікувані надходження           
2022 року

Проєкт 2023 року             

[] тис.грн

[] тис.грн.

17 500,0 тис.грн

+8 219,3 тис.грн.,
або 63,5 %

- 3652,4 тис.грн.,
або 17,3 %

 
 Прогнозний показник надходжень податку на нерухоме майно на 2023 рік зменшуєься ії 
очікуваним надходженнями на 2022 рік на 3 652 400 грн.або 17,3 % у зв’язку з разовою 
сплатою у 2022 року  ТОВ «Епіцентр К»  податку на нерухоме майно (11 394 314грн).   
 

            Надходження  єдиного податку   до бюджету територіальної громади у                         
2023році заплановано у сумі 38 300 000 грн., і збільшується порівняно із очікуваним 
показником у  2022 року на 13 110 200 грн., або 52,0 відсотка. 

Динаміка надходжень  єдиного податку  до бюджету Калинівської селищної                     
територіальної громади 

 
  
 Надходження  у 2023 році рентної плати за використання природних  ресурсів до 
селищного бюджету прогнозується у сумі 1 250 000 грн., що порівняно із очікуваним 
надходженням 2022 року збільшуються на 105 200  грн, або на  9,1 відсотка, з них: 
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- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – 1 100 000 грн., або                   
7,3 відсотка, або 75 200 грн. до очікуваних надходжень 2022 року; 

 
- рентна плата за користування надрами – 150 000 грн., або 25,0 відсотка, або 30 000 грн. 

до очікуваних надходжень 2022 року. 
 

              Плата за надання адміністративних послуг на 2023 рік прогнозуються в сумі                   
1 094 000 грн., що на 77,1 відсотка, або 476 400 грн, більше очікуваних надходжень                   
2022 року, а саме: 
- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань – 134 000 грн., що на 93,4% більше ніж очікувані 
надходження у 2022 році; 

- плата за надання інших адміністративних послуг – 600 000 грн., що на 32,9% більше ніж 
очікувані надходження у 2022 році; 

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень – 350 000 грн., що на 260,8% більше ніж очікувані надходження у 2022 році; 

- плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг – 
10 000,00 гривень. 
 

 Надходження адміністративних штрафів у 2023 році прогнозується у сумі                                   
80 000 гривень.                           
 
 Прогнозна сума транспортного податку на 2023 рік становить 70 000 гривень. 
 
 Надходження державного мита прогнозується у сумі 4 500 грн що порівняно із 
очікуваним надходженням 2022 року збільшуються на 3 400 грн, або на  309,1 відсотка, 
 
 Надходження туристичного збору прогнозується у сумі 1 500 гривень. 

 
Міжбюджетні тансферти 

 
 Крім податкових та неподаткових надходжень, до загального фонду бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади передбачені надходження міжбюджетних 
трансфертів на загальну суму 52 517 700 грн., а саме: 
 
-      освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –51 611 600 грн.; 
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з 
державного бюджету – 906 100 гривень. 

 
Спеціальний фонд 

 
 Планові показники за доходами спеціального фонду бюджету територіальної громади 
сформовані згідно статті 69-1 Бюджетного кодексу України,  за рахунок власних надходжень 
бюджетних установ. 
 Прогнозний обсяг власних надходжень бюджетних установ, визначений відповідно до 
прогнозних показників головних розпорядників бюджетних коштів . 
      Так, прогнозна сума власних надходжень на 2023 рік становить 6 839 005  гривень.                                                                                                                                 
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ККД Найменування згідно з 
Класифікацією доходів 

бюджету 

 
Установа 

Прогноз  
на 2023 рік 

(грн.) 

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством 6 839 005 

 

25010100 Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно 
з їх основною діяльністю 

Сектор культури, туризму та 
питань діяльності засобів  масової 
інформації Калинівської  селищної 
ради  -  270 000 грн.; 
 
Відділ освіти Калинівської 
селищної ради – 6 319 005 грн. 
 

6 589 005 

25010300 Плата за оренду майна 
бюджетних установ 

Калинівська селищна рада –                
250 000 грн. 
 

250 000 

 
 

ПОЯСНЕННЯ ДО ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРОЄКТУ РІШЕННЯ ПРО БЮДЖЕТ 
КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2023 РІК, 

ВКЛЮЧАЮЧИ АНАЛІЗ ПРОПОНОВАНИХ ОБСЯГІВ ВИДАТКІВ І КРЕДИТУВАННЯ 
ЗА БЮДЖЕТНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ 

 
 

( п.п.в) п.п.1 ) п.1 ст.76 Бюджетного кодексу України ) 
 
 

ВИДАТКИ  
 
Указом Президента України від 24 лютого 2022 року введено воєнний стан, який 

продовжено на момент формування проекту бюджету Калинівської селищної територіальної 
громади.  

При формуванні видаткової частини бюджету на 2023 рік були враховані: постанова 
Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання 
повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного 
стану», потреби головних розпорядників коштів, відповідно до поданих ними бюджетних 
запитів, та реальні можливості бюджету. 

В першочерговому порядку врахована потреба в коштах на оплату праці працівників 
бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, 
на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, 
природний газ, які споживаються бюджетними установами. 

Видаткову частину селищного бюджету на 2023 рік сформовано у сумі 326 356 705 
гривень, у тому числі видатки загального фонду – 285 396 755 грн., спеціального – 40 959 950 
грн.,  в т.ч. власні надходження установ – 6 839 005 грн. та кошти бюджету розвитку –       
34 120 945 гривень.  

Планується  профіцит бюджету за загальним фондом та  дефіцит за спеціальним фондом,    
за рахунок спрямування до бюджету розвитку коштів  із загального фонду селищного бюджету 
в сумі 34 120 945 гривень. 
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Загальний фонд 
 

Видатки загального фонду бюджету Калинівської селищної ради складають 285 396 755 
грн., з них: 

- кошти селищного бюджету – 232 879 055 грн.; 
- міжбюджетні трансферти – 52 517 700 гривень. 
У структурі видатків бюджету на 2023 рік найбільшу питому вагу складають видатки на 

виплату заробітної плати з нарахуваннями – 148 714 141 грн., що складає 52,1 % загального 
обсягу запланованих видатків загального фонду на 2023 рік, що на 0,1 % відсотка менше 
уточнених планових видатків 2022 року та на оплату енергоносіїв – 18 721 063 грн., що складає 
6,6 % загального обсягу запланованих видатків загального фонду, що на 3,0 % менше 
уточнених планових видатків 2022 року. 

Найбільшу питому вагу у видатковій частині загального фонду бюджету складають 
видатки на соціальну сферу: освіта, охорона здоров’я, соціальний захист і соціальне 
забезпечення, культура і мистецтво, фізична культура і спорт. 
 

 
 

Видатки на утримання установ за функціональною класифікацією (по галузях) 
 

  
 

Державне управління 
 

В бюджеті Калинівської селищної територіальної громади на 2023 рік на утримання 
органів державного управління (селищна рада, управління фінансів, управління соціального 
захисту населення, управління економічного розвитку, житлово-комунального господарства, 
капітального будівництва та інфраструктури, посадових осіб відділу освіти, сектору молоді та 
спорту і сектору культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації)   



 

 

 

16 

передбачені видатки в сумі 46 097 291 гривень, що на 2,0% більше, в порівнянні із уточненими 
показниками станом на 01.12.2022 року.    

 
Освіта 

 
На галузь «Освіта»  в бюджеті Калинівської селищної територіальної громади на 2023 рік 

передбачено  111 672 025 грн., що менше від уточнених показників станом на 01.12.2022 року 
на 8,6 %.  

Видатки розподілені наступним чином: 
• видатки установ, які утримуються за рахунок освітньої субвенції –                               

51 611 600 гривень. Вказана субвенція спрямовується на заробітну плату педагогічним 
працівникам загальноосвітніх навчальних закладів; 

• на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів 
освіти за рахунок відповідної додаткової дотації  з державного бюджету –  906 100 гривень.         
Кошти додаткової дотації спрямовуються на заробітну плату непедагогічного персоналу 
загальноосвітніх навчальних закладів; 

• видатки установ, які утримуються за рахунок коштів селищного бюджету –       
59 154 325 гривень, з них: на 3 дошкільні заклади освіти з кількістю дітей 401 особа –                      
17 265 167 грн., 7 загальноосвітніх навчальних закладів з кількістю дітей 2542 особи –                      
29 550 000 грн., Комунальний заклад позашкільної освіти Калинівської селищної ради «Центр 
дитячо-юнацького розвитку» – 6 781 455 грн., бухгалтерія – 2 820 000 грн., та комунальний 
заклад Калинівської селищної ради «Калинівська дитяча школа мистецтв» з кількістю дітей 131 
особа – 2 726 843 грн., інші програми та заходи у сфері освіти – 10 860 гривень. 

Із зазначених видатків, на оплату праці спрямовується 98 917 700 грн., що складає 88,6% 
видатків на галузь «Освіта», з них: за рахунок освітньої субвенції – 51 611 600 грн., додаткової 
дотації – 906 100 грн., селищного бюджету – 46 400 000 гривень. На оплату комунальних 
послуг та енергоносії передбачено 9 346 765 грн., що складає 8,4% в структурі видатків по 
галузі. 

Видатки на продукти харчування заплановані в сумі 1 050 000 гривень. Харчування в 
дошкільних навчальних закладах та загальноосвітніх навчальних закладах обраховано 
виходячи з встановленої вартості харчування, затвердженим рішенням Калинівської селищної 
ради від 24.12.2021 № 243-12-VIІI «Про внесення змін до рішення Калинівської селищної ради 
від 26.22.2021 № 54-04-VIІI «Про встановлення вартості придбання продуктів харчування та 
переліку категорій дітей, харчування яких повністю або частково здійснюється за рахунок 
бюджетних коштів». 

 
Охорона здоров’я 

 
Видатки на галузь «Охорона здоров’я» на 2023 рік складають 5 750 000 гривень, що на 

33,8% менше, в порівнянні із уточненими показниками станом на 01.12.2022 року. 
 Видатки передбачені на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Калинівської 
селищної ради – 750 000 грн., на Програму фінансової підтримки комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Калинівської 
селищної ради», на медикаменти та перев'язувальні матеріали, придбання предметів та 
матеріалів, оплату послуг та інше – 600 000 грн., на Програму «Місцеві стимули» , на 
стимулюючі виплати – 4 000 000 грн., на Програму впорядкування безоплатного та пільгового 
відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп 
населення та за певними категоріями захворювань на території Калинівської громади – 300 000 
грн. та Програму "Невідкладна медична допомога" населенню – 100 000 гривень. 

 
 
 



 

 

 

17 

 
Соціальний захист та соціальне забезпечення 

 
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення в селищному бюджеті 

на 2023 рік передбачені у сумі  8 980 000  гривень, що менше від уточнених показників станом 
на 01.12.2022 року на 64,3%. 

Із загальної суми видатків заплановано:  
- на надання адресної матеріальної допомоги хворим жителям Калинівської селищної 

ради нефрологічного профілю, які потребують гемодіалізу, відповідно до програми 
«Здоров’я» 1 800 000 грн,  

- на Програму фінансування заходів щодо святкування Дня Святого Миколая, новорічних 
свят для дітей – 300 000 грн., 

- на надання одноразової матеріальної допомоги жителям Калинівської громади, 
відповідно до програми «Турбота» - 4 800 000 грн,  

- на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам 
похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, відповідно до програми 
«Турбота» - 30 000 грн,  

- на Програму надання матеріальної допомоги жителям Калинівської селищної 
територіальної громади на найм (оренду) житла, помешкання яких зруйновано або 
непридатне для проживання внаслідок авіаційних ударів під час збройної агресії 
російської федераці ї – 300 000 грн., 

- на Програму підтримки військовослужбовців призваних на військову службу під час 
мобілізації до лав Збройних Сил України та інших військових формувань для захисту 
України від збройної агресії російської федерації – 1 000 000 грн., 

- на заходи по Програмі розвитку національно-патріотичного виховання на території 
Калинівської селищної ради – 100 000 грн., 

- на заходи по Програмі розвитку молодіжної політики на території Калинівської 
селищної ради – 100 000 грн., 

- на утримання працівників сектору молоді та спорту – 550 000 гривень. 
 

Культура і мистецтво 
 

Загальна сума видатків селищного бюджету на 2023 рік  на фінансування галузі 
«Культура і мистецтво» та виконання селищних програм передбачена у сумі 7 349 784  грн., що 
на 20,1 % більше, в порівнянні із уточненими показниками станом на 01.12.2022 року.  

Вказані видатки будуть направлені на утримання 9 бібліотек у сумі 1 013 040 грн.,                
4 будинків культури та 2 клуби – 3 313 956 грн., музею – 426 788 грн., бухгалтерії - 1 305 777 
грн. та фінансування комунального закладу «Інформаційно-просвітницький центр» - 790 223 
гривень. 

Питому вагу в структурі витрат загального фонду займає оплата праці з нарахуваннями – 
5 514 400 грн., або 75,0 % від загального обсягу видатків галузі. 

Розрахунки по оплаті комунальних послуг та енергоносії заплановані у сумі 921 028 грн., 
або 12,5 відсотка від загального обсягу видатків галузі. 

Із зазначеної суми на утримання галузі «Культура і мистецтво» передбачені видатки на 
проведення заходів Програми культурно-мистецької діяльності Калинівської селищної ради в 
сумі 220 500 грн.,   Програми інформаційно-культурного простору Калинівської селищної ради 
– 279 500 гривень. 

 
Фізична культура і спорт 

 
       Сума видатків селищного бюджету на проведення фізкультурно-спортивних заходів у              
2023 році передбачена у сумі 425 000  гривень, що на 41,9% більше, в порівнянні із уточненими 
показниками станом на 01.12.2022 року.  
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Видатки передбачені на :  
- Програму розвитку системи освіти Калинівської селищної ради Фастівського району 

Київської області – 25 000 грн., 
- Програму розвитку фізичної культури і спорту  на території Калинівської селищної ради 

– 400 000 гривень. 
 

Житлово-комунальне господарство 
 

Видатки на житлово-комунальне господарство передбачені у сумі 34 998 155 гривень, що 
на 35,6 % менше, в порівнянні із уточненими показниками станом на 01.12.2022 року.  

Видатки заплановані на: 
- організацію благоустрою населених пунктів – 15 348 155 грн., а саме: 

o на заробітну плату з нарахуваннями – 3 054 100 грн.; 
o на оплату енергоносіїв – 5 400 000 грн.; 
o на придбання предметів, матеріалів, обладнаня та інвентарю (господарчі 

товари, садового інвентарю, та інше для забезпечення старостинських округів) 
– 1 000 000 грн.; 

o на оплату послуг (обслуговування електромережі вуличного освітлення, 
виготовлення закритих площадок для майданчиків для збору, зберігання і 
подальшого транспортування твердих побутових відходів у населених пунктах 
громади, стерилізація безпритульних тварин, ремонт бюветів, обслуговування 
стадіонів та інше) – 5 310 000 грн.; 

o на розробку кошторисної документації та утримання мереж зовнішнього 
освітлення у населених пунктах громади – 584 055 грн.; 

- Програму фінансової підтримки для розвитку комунальних підприємств житлово-
комунальної сфери Калинівської селищної територіальної громади на 2023-2024 роки – 
19 650 000 грн. (КП Калинівської селищної ради "Джерело-20" – 5 000 000 грн.,           
КП Калинівської селищної ради «Благоустрій» - 14 650 000 грн.). 

 
Економічна діяльність 

 
Видатки на економічну діяльність передбачені у сумі 8 008 100 грн, що на 49,6 % більше, 

в порівнянні із уточненими показниками станом на 01.12.2022 року.  
Видатки заплановані на: 
- на членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування, відповідно до 

Програми про сплату членських внесків членами Всеукраїнської асаціації громад на 
2022-2025 роки – 8 100 грн.; 

- на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету – 8 000 000 гривень. 

 
Інша діяльність 

 
У складі видатків селищного бюджету на іншу діяльність передбачено 20 505 600 грн., що 

на 38,2 % більше, в порівнянні із уточненими показниками станом на 01.12.2022 року, в тому 
числі: 

- на Програму захисту населення і території Калинівської селищної ради від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (поширення інфекаційної 
хвороби COVID-19), забезпечення пожежної безпеки на 2021 – 2025 роки –               
1 700 000 грн.; 

- на Програму забезпечення діяльності комунального підприємства "Калинівська варта" 
Калинівської селищної ради на 2023 рік – 17 728 600 грн.; 

- на Програму "Безпечна громада" Комунального підприємства «Калинівська варта» 
Калинівської селищної ради на 2023 рік – 1 007  000 грн.; 
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- на Програму "Поліцейський офіцер громади" Калинівської селищної територіальної 
громади на 2023-2025 роки – 70 000 гривень. 

 
Резервний фонд 

 
         Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України на здійснення непередбачених 
видатків, що не мають постійного характеру і не можуть бути передбачені під час складання 
проекту бюджету, сформовано резервний фонд у сумі 20 000 000 гривень. 
         Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №175 визначено тимчасовий 
порядок виділення та використання коштів з резервного фонду бюджету в умовах воєнного 
стану, яка зупиняє до припинення чи скасування воєнного стану дію Порядку використання 
коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
29 березня 2002 р. № 415. 

 
Ревесна дотація 

 
 Для бюджету Калинівської селищної територіальної громади відповідно до Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» розраховано ревесну дотацію в сумі 
21 610 800 гривень, що на 74,5 % більше, в порівнянні із плановими показниками на 2022 рік. 

 
 

Порівняльний аналіз видатків загального фонду( з міжбюджетними трансфертами) 
на 2023 рік  

                                      
                                                                                                                                                           грн. 

Найменування 
видатків згідно із 

бюджетною 
класифікацією 

План на 2022 
рік  

Уточнений 
план станом 
на 01.12.2022  

Абсолютне 
відхилення 
від плану 
2022 року 
без урах. 

змін 

План 2023 
року 

Абсолютне 
відхилення 

від уточ. 
плану на 
2022 рік 

% до 
уточ. 
плану 

на 2022 
рік 

1 2 3 4 5 6 7 
Державне 
управління 
 

44 505 161 45 209 776 704 615 46 097 291 887 515 2,0 

Освіта, в т.ч. 
 119 149 440 122 183 582 3 034 142 111 672 025  -10 511 557 -8,6 

Освітня субвенція 
 61 774 600 55 597 100 -6 177 500 51 611 600 -3 985 500 -7,1 

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 

593 100 593 100 0 906 100 313 000 52,8 

Кошти селищного 
бюджету 56 781 740 63 658 429 6 876 689 59 154 325 -4 504 104 -7,1 

Інші міжбюджетні 
трансферти 0 2 334 953 2 334 953 0 -2 334 953  

Охорона здоров’я 
 892 700 8 681 820 7 789 120 5 750 000 -2 931 820 -33,8 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/415-2002-%D0%BF%23n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/415-2002-%D0%BF%23n11
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Соціальний захист 
та соц. 
забезпечення, в т. ч. 

4 315 565 25 169 599 20 854 034 8 980 000 -16 189 599 -64,3 

Інші субвенції з 
місцевого бюджету 
(Субвенція з 
обласного бюджету 
на пільгове медичне 
обслуговування осіб, 
які постраждали 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи) 

532 900 0 532 900 0   

Культура і 
мистецтво 
 

6 601 127 6 118 852 -482 275 7 349 784 1 230 932 20,1 

Фізична культура та 
спорт 
 

475 000 299 500 -175 500 425 000 125 500 41,9 

Житлово-
комунальне 
господарство 
 

17 756 300 54 312 790 36 556 490 34 998 155 -19 314 635 -35,6 

Економічна 
діяльність 
 

8 100 5 353 319 5 345 219 8 008 100 2 654 781 49,6 

Інша діяльність, в 
т.ч. 
 

8 974 612 14 841 269 5 866 657 20 505 600 5 664 331 38,2 

Програма захисту 
населення і території 
Калинівської селищної 
ради від надзвичайних 
ситуацій 
техногенного та 
природного характеру 
(поширення 
інфекаційної хвороби 
COVID-19), 
забезпечення 
пожежної безпеки 

600 000 2 648 469 2 048 469 1 700 000 -948 469 -35,8 

Програма 
забезпечення 
діяльності 
комунального 
підприємства 
"Калинівська варта" 

7 199 012 7 099 012 -100 000 17 728 600 10 629 588 149,7 

Програма "Безпечна 
громада" 1 105 600 1 223 788 118 188 1 007 000 -216 788 -17,7 
Програма 
"Поліцейський офіцер 
громади" 

70 000 70 000 0 70 000 0 0 

Резервний фонд 2 000 000 12 070 900 10 070 900 20 000 000 7 929 100 65,7 

Реверсна дотація 12 385 700 12 385 700 0 21 610 800 9 225 100 74,5 
Інші субвенції з 
місцевого бюджету 0 38 150 38 150 0 -38 150  

Субвенція з 
місцевого бюджету 
державному 
бюджету на 

0 6 102 180 6 102 180 0 -6 102 180  
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виконання програм 
соціально-
економічного 
розвитку регіонів 

Разом 217 063 705 312 767 437 95 703 732 285 396 755 -27 370 682 -8,8 

 
 

Спеціальний фонд   
 

На 2023 рік видатки спеціального фонду заплановано в сумі 40 959 950 грн.,  в т.ч. 
власні надходження установ – 6 839 005 грн. та кошти бюджету розвитку –  34 120 945 гривень 
(за рахунок передачі із загального фонду до спеціального фонду).  

Власні надходження бюджетних установ заплановано відповідно до поданих розрахунків 
головних розпорядників коштів у сумі 6 839 005, а саме по: 

- Калинівській селищній раді в сумі 250 000 грн. на придбання предметів та матеріалів, 
обладнання, інвентарю та оплату послуг;    

- відділу освіти  –  6 319 005 грн., на продукти харчування в дошкільних навчальних 
закладах та загальноосвітніх навчальних закладах ; 

- сектору культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації –                                
270 000 грн., на заробітну плату педагогічних працівників мистецької школи. 

 
 Надходження бюджету розвитку плануються із коштів, що передаються із загального 
фонду бюджету у сумі 34 120 945 грн. та спрямовуються на видатки відповідно до                         
ст.71 Бюджетного кодексу України. 

Капітальні видатки в розрізі установ Калинівської селищної ради заплановано по: 
- селищній раді (на Програму 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), на придбання обладнання та предметів довгострокового користування -  
805 000 грн.; 

-  управлінню економічного розвитку, житлово-комунального господарства, капітального 
будівництва та інфраструктури Калинівської селищної ради - на виконання 
інвестиційних проектів та інших капітальних видатків – 33 315 945 гривень. 

 
 
 

ОБГРУНТУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН 
ТА НАДАННЯ СУБВЕНЦІЙ НА ВИКОНАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ 

( п.п.г) п.п.1 ) п.1 ст.76 Бюджетного кодексу України ) 
 

У Законі України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» для бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади передбачені показники міжбюджетних 
трансфертів, а саме: 

 з Державного бюджету: 
У зв’язку із суттєвою вимушеною міграцією учнів цього року та неможливістю здійснити 

достовірний прогноз кількості учнів у необхідному для освітньої субвенції розрізі для всіх 
місцевих бюджетів, Кабінет Міністрів України здійснює розподіл освітньої субвенції на основі 
верифікованих Міністерством освіти і науки України даних про кількість учнів; 

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, яка спрямовується на 
заробітну плату педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів 
громади в сумі 51 611 600 гривень. 
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          з обласного бюджету: 

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації 
з державного бюджету, яка спрямовуються на заробітну плату непедагогічним 
працівникам в сумі 906 100 гривень. 
 

 Реверсна дотація 
 

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» для 
бюджету Калинівської селищної територіальної громади  на 2023 рік розраховано реверсну 
дотацію у сумі 21 610 800 гривень. 

 
 Реверсна дотація  це кошти,  що передаються  до державного бюджету з місцевих 

бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій. 

У 2023 році, як виняток положень  пункту 2 частини першої статті 99 Бюджетного 
кодексу України, горизонтальне вимірювання податкоспроможності бюджетів місцевого 
самоврядування  здійснюється з урахуванням таких параметрів : 

1. кількості населення ; 
2. очікувані надходження у 2022 році податку на доходи фізичних осіб ;                                                
3. індекс платоспроможності відповідного бюджету. 

 
Для визначення індексу платоспроможності  бюджету Калинівської селищної територіальної 

громади використовуються звітні дані: 
1. Чисельність   наявного населення станом  на 01.01.2022 року у кількості 16,014 тис.осіб; 
2. Очікувані надходження податку на доходи фізичних осіб на 2022 рік  ( відрахування              

64 % ) у  сумі  132 075 292 гривень. 
 

З урахуванням даних індекс платоспроможності бюджету Калинівської селищної 
територіальної громади  на 2023 рік становить 1,6 . 

 
Відповідно до п.3 ст.99 Бюджетного кодексу України, якщо індекс податкоспроможності 

відповідного бюджету більше 1,1  передається реверсна дотація з відповідного бюджету в обсязі 
50 відсотків суми, що перевищує значення такого індексу 1,1. 

 
 
 
 
 
Начальник   управління   фінансів                                                            Оксана СОЛОДЕНКО   
 
 
 
 
Оксана Єлецька 
Світлана Курченко   



УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області

Двадцять перша сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2022 року смт Калинівка № 342-21-VIII

Про доповнення видів економічної діяльності Комунального підприємства 
«Калинівська варта» Калинівської селищної ради

Відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, статті 15 
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань», керуючись статтею 25 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з розширенням видів 
діяльності Комунального підприємства «Калинівська варта» Калинівської 
селищної ради, з метою внесення до Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний 
державний реєстр) змін до відомостей про Комунальне підприємство 
«Калинівська варта» Калинівської селищної ради, Калинівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Доповнити види економічної діяльності Комунального підприємства 
«Калинівська варта» Калинівської селищної ради, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі:

КВЕД 33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;
КВЕД 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в 

спеціалізованих магазинах;
КВЕД 85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку;
КВЕД 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.;
КВЕД 93.11 Функціонування спортивних споруд;
КВЕД 93.12 Діяльність спортивних клубів;
КВЕД 93.19 Інша діяльність у сфері спорту.

2. Директору комунального підприємства «Калинівська варта» Калинівської 
селищної ради вжити відповідних заходів щодо проведення держаної реєстрації 
змін до відомостей про юридичну особу у порядку, визначеному чинним 
законодавством.
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3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
Калинівської селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально- 

•-------------------  •-------- • нарОДНОГО співробітництва.економічного розвитку, ІНВеСТИ^Ь

Селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО



УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Фастівського району 

Київської області

Двадцять перша сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2022 року смт Калинівка № 343-21-VIII

Про затвердження Статуту 
Комунального підприємства 
«Калинівська варта» 
Калинівської селищної ради 
в новій редакції

Відповідно до ч. 1 ст. 26, п. ЗО ч.26 ст. 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. ст. 58, 78, 136 Господарського кодексу України, 
у зв’язку із зміною юридичної адреси та доповнення новими видами діяльності 
Комунального підприємства «Калинівська варта» Калинівської селищної ради, 
Калинівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Статут Комунального підприємства «Калинівська варта» 
Калинівської селищної ради в новій редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність п. 1 рішення Калинівської 
селищної ради від 08.10.2021 №189-09-VIII «Про затвердження Статуту 
Комунального підприємства «Калинівська варта» Калинівської селищної ради в 
новій редакції».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію Калинівської селищної ради запитань фінансів, бюджету, планування 
соціально-економічного розвиту міжнародного співробітництва.

f

І
і

Селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Калинівської селищної ради 
від 23 грудня 2022 року № 343-21-VIII

СТАТУТ
Комунального підприємства 

«Калинівська варта» Калинівської селищної ради

(нова редакція)



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Комунальне підприємство «Калинівська варта» Калинівської селищної 

ради (надалі - Підприємство) створене та діє на підставі цього статуту, 
Цивільного, Господарського кодексів України, Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та іншого законодавства.

1.2. Підприємство засноване на комунальній власності Калинівської 
селищної ради, підзвітне та підконтрольне виключно Калинівській селищній 
раді.

1.3. Засновник юридичної особи: територіальна громада селища міського 
типу Калинівка в особі Калинівської селищної ради Фастівського району 
Київської області (далі - Засновник).

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
2.1. Повне найменування юридичної особи: Комунальне підприємство 

«Калинівська варта» Калинівської селищної ради;
Скорочене найменування юридичної особи: КП «Калинівська варта» КСР.
2.2. Місце знаходження Підприємства: 08623, Україна, Київська область, 

Фастівський район, селище міського типу Калинівка, вулиця Садова, 44.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС
3.1. Підприємство є уповноваженим представником Засновника щодо 

забезпечення контролю за дотриманням законності та правопорядку, ефективної 
реалізації державної політики у сфері профілактики та протидії злочинності на 
території Калинівської селищної ради.

3.2. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, 
законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охоронну 
діяльність», «Про благоустрій населених пунктів», «Про участь громадян в 
охороні громадського порядку та державного кордону», «Про захист прав 
споживачів», «Про охорону навколишнього природнього середовища», «Про 
фізичну культуру і спорт», Кодексом України про адміністративні 
правопорушення, Кримінальним Кодексом України, Цивільним та 
Господарським кодексами України, Указом Президента України «Про Стратегію 
національно-патріотичного виховання», іншими нормативно-правовими актами 
Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
рішеннями селищної ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями 
селищного голови, даним Статутом та іншими нормативними актами 
(положеннями, інструкціями).

3.3. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, 
самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку, кутовий та інші 
штампи та бланки зі своїм найменуванням, ідентифікаційний код та інші 
атрибути юридичної особи.

3.4. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної 
реєстрації у встановленому законом порядку. Підприємство від свого імені 
виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з 
юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов’язки, 



виступає стороною у судах загальної юрисдикції, господарському та 
адміністративному судах, несе відповідальність за результати своєї 
господарської діяльності.

3.5. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника, а 
Засновник за зобов’язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених 
законом.

3.6. Підприємство не має в своєму складі інших юридичних осіб.
3.7. Зразок форменого одягу, особового посвідчення, знаки розрізнення 

працівника Підприємства затверджуються рішенням виконавчого комітету 
Засновника.

4. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
4.1. В сфері охорони громадського порядку та територіальної оборони на 

території Калинівської територіальної громади Фастівського району Київської 
області:

- участь в охороні громадського порядку, сприянні органам місцевого 
самоврядування, правоохоронним органам та органам виконавчої влади, а також 
посадовим особам у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень 
і злочинів у захисті життя, здоров'я, прав і свобод громадян, їх власності, 
природного середовища від протиправних посягань;

- охорони та оборони важливих об’єктів життєдіяльності та комунікацій, 
території і населення Калинівської громади;

- виконання заходів, що здійснюються у мирний час та в особливий період з 
метою протидії воєнним загрозам, а також для надання допомоги у захисті 
населення, території громади, навколишнього природного середовища та майна 
від надзвичайних ситуацій;

- комплексна взаємодія з органами місцевої та державної влади, 
правоохоронними органами, громадськими формуваннями, спрямована на 
забезпечення оперативного, ефективного, злагодженого реагування на 
надзвичайні події та загрози інтересам громади;

- участь у забезпеченні безпеки громадян, сприяння попередженню 
порушень громадського порядку в місцях масового скупчення людей, 
забезпечення захисту важливих для життєдіяльності об’єктів;

- взаємодія з органами влади щодо контролю за станом благоустрою 
території громади, підтримання чистоти та порядку;

- взаємодія з органами влади щодо контролю за дотриманням 
підприємствами, установами, організаціями, громадянами вимог Законів 
України «Про благоустрій населених пунктів», «Про відходи», «Про захист 
прав споживачів», Правил благоустрою території Калинівської селищної ради, 
інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері у 
порядку встановленому законодавством;

- здійснення заходів припинення адміністративних правопорушень спільно 
з працівниками органів системи Міністерства внутрішніх справ України (далі 
МВС), прокуратури;



- здійснення окремих видів діяльності на підставі ліцензій та відповідно до 
законодавства України;

- участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху;
- участь у недопущенні та припиненні наруги над державними символами, 

символікою територіальних громад, пам'ятниками, об'єктами культурної 
спадщини, могилами, іншими місцями поховання.

4.2. В сфері національно-патріотичного виховання і спортивного 
спрямування на території Калинівської селищної територіальної громади:

- створення ефективної інфраструктури для розвитку національно- 
патріотичного виховання, фізичної культури, спорту серед цивільного 
населення, військових Збройних Сил України, працівників правоохоронних 
органів України та інших військових формувань, членів добровольчих 
формувань та членів громадських формувань, забезпечення розвитку спорту 
серед молоді, дитячо-юнацького спорту, а також професійно-прикладних видів 
спорту та спеціальної фізичної підготовки працівників і військовослужбовців, 
правоохоронних органів, студентів та курсантів вищих навчальних закладів, які 
готують фахівців для правоохоронних органів та Збройних Сил України;

- надання допомоги установам, організаціям в нормативно-правовому та 
методичному забезпеченні підготовки молоді, працівників, а також 
військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших військових 
формувань, студентів та курсантів вищих навчальних закладів, які готують 
фахівців для правоохоронних органів, Збройних Сил України.

5. ЗАВДАННЯ
5.1 Основним завданням Підприємства є охорона громадського порядку 

та здійснення заходів з територіальної оборони на території Калинівської 
селищної територіальної громади та взаємодія з органами системи МВС.

5.2. Профілактика правопорушень.
5.3. Інформування органів системи МВС про вчинені злочини або ті, що 

готуються.
5.4. Здійснення комплексу заходів, які організовуються та здійснюються 

з метою сприяння обороні громади шляхом максимально широкого залучення 
громадян України до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, 
суверенітету і територіальної цілісності держави;

5.5. Виявлення диверсійних розвідувальних груп;
5.6. Охорона майна, що перебуває у комунальній власності.
5.7. Сприяння виконанню рішень Калинівської селищної ради, прийнятих 

у межах її повноважень з питань:
1) контролю за дотриманням земельного та природоохоронного 

законодавства, використанням і охороною земель, інших природних ресурсів 
загальнодержавного та місцевого значення;

2) благоустрою території, контролю за дотриманням правил санітарії, 
чистотою вулиць, парків, скверів та прибудинкових територій;

3) охорони державних символів, символів територіальної громади та 
пам'яток культури громади;



4) паркування автотранспорту;
5) охорони пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування, 

палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників;
6) організації торгівлі, громадського харчування та побутового 

обслуговування;
7) забезпечення громадського порядку в тому числі під час проведення 

карантинних протиепізоотичних та протиепідемічних заходів;
8) прийняття участі у межах своїх повноважень у забезпеченні воєнного 

та надзвичайного стану;
9) сприяння органам системи МВС, іншим правоохоронним органам у 

реалізації ними своїх повноважень.
5.8. Організація відповідних умов для національно-патріотичного 

виховання, спортивного спрямування на території Калинівської селищної 
територіальної громади, а саме:

1) створення умов для проведення занять зі спеціальної та загально- 
фізичної підготовки для військовослужбовців, працівників правоохоронних 
органів та інших військових формувань, членів добровольчих та громадських 
формувань, студентів та курсантів вищих навчальних закладів, які готують 
фахівців для правоохоронних органів та роботи секцій з професійно-прикладних 
видів спорту;

2) підготовка і проведення заходів національно-патріотичного виховання 
та спортивного спрямування, змістовного дозвілля та організація секційної 
роботи за вище вказаними напрямками;

3) облаштування та утримання матеріально-технічної бази для розвитку 
національно-патріотичного виховання та спортивного розвитку і забезпечення її 
ефективного використання;

4) ремонт і реконструкція діючих спортивних споруд, баз, житлових 
будинків та нежитлових споруд, утримання стрілецьких тирів, стрільбищ та 
стендів, інших об’єктів, які знаходяться в господарському віданні;

5) сприяння в підготовці та підвищенні кваліфікації всіх категорій 
працівників Підприємства, тренерів-викладачів, позаштатних інструкторів 
вогневої і
фізичної підготовки, спортивних суддів і громадських активістів;

6) допомога в підготовці та участі в змаганнях на території країни та за її 
межами;

6. ОБОВ’ЯЗКИ
6.1. Обов’язки Підприємства в сфері охорони громадського порядку:

- захищати права людини незалежно від її соціального походження, 
майнового та іншого стану, расової та національної належності, громадянства, 
віку, мови та освіти, ставлення до релігії, статі, політичних та інших 
переконань, забезпечувати безпеку громадян і громадський порядок;

- вживати заходи, передбачені чинним законодавством з метою 
запобігання та припинення правопорушень;



- виявляти та припиняти адміністративні правопорушення, сприяти 
органам системи МВС у проведенні розслідувань;

- виявляти причини й умови, що сприяють вчиненню правопорушень, 
вживати в межах своєї компетенції заходів до їх усунення; брати участь у 
правовому вихованні населення;

- разом з працівниками Національної поліції України проводити 
профілактичну роботу серед осіб, схильних до вчинення правопорушень;

- сприяти у проведенні розшуку осіб у випадках, передбачених 
законодавством та міжнародними договорами України;

- забезпечувати в межах своєї компетенції безпеку дорожнього руху, 
додержання законів, правил і нормативів у цій сфері, запобігати забрудненню 
повітря, водойм транспортними засобами та сільськогосподарською технікою; 
здійснювати контроль за утриманням у належному технічному стані та 
санітарному стані доріг, вулиць;

- брати участь у проведенні карантинних заходів під час епідемій та 
епізоотій з питань участі в забезпеченні правопорядку;

- сприяти забезпеченню відповідно до законодавства режиму воєнного або 
надзвичайного стану, зони надзвичайної екологічної ситуації в разі їх 
оголошення на всій території України або в окремій місцевості;

- надавати у межах наявних можливостей особам, потерпілим від 
правопорушень і нещасних випадків, або, які перебувають у безпорадному чи 
небезпечному для життя і здоров'я стані, у тому числі неповнолітнім, які 
залишилися без опіки, можливу невідкладну допомогу;

- забезпечувати, в межах компетенції, додержання вимог законів, 
виконання та контроль за рішеннями селищної ради з питань охорони 
громадського порядку, торгівлі, утримання тварин у домашніх умовах, 
додержання тиші в громадських місцях тощо.

6.2. Обов’язки Підприємства в сфері національно-патріотичного виховання 
та спортивного спрямування:

- створювати умови для проведення змагань, кубків, спартакіад та інших 
змагань з метою національно-патріотичного та спортивного виховання, 
організовувати секційну роботу;

- піклуватися про зміцнення здоров’я та фізичного загартування, регулярно 
займатися національно-патріотичним вихованням, пропагувати здоровий спосіб 
життя;

- дбайливо ставитись до наявного та набутого майна та матеріальних 
цінностей.

7. ПРАВА
7.1. Вимагати від осіб, які порушують громадський порядок, припинення 

правопорушень, виносити на місці усне попередження особам, які допустили 
малозначні адміністративні правопорушення, а в разі невиконання зазначених 
вимог застосовувати відповідно до чинного законодавства, заходи примусу.

7.2. Залучатися працівниками поліції до перевірки документів громадян, 
що посвідчують їх особу при підозрі вчинення ними правопорушень;



7.3. За дорученням правоохоронних органів виявляти і вести облік осіб, 
схильних до правопорушень, які підлягають профілактичному впливу на 
підставі та в порядку, встановлених законодавством, виносити їм офіційне 
застереження про неприпустимість протиправної поведінки.

7.4. Разом з працівниками Національної поліції України затримувати і 
доставляти до підрозділів органів системи МВС правопорушників та осіб, які 
підозрюються у вчиненні правопорушень чи злочинів.

7.5. Складати протоколи про адміністративні правопорушення в межах 
наданих повноважень.

7.6. Відбирати усні чи письмові пояснення в громадян, які виявили 
бажання їх надати, або в разі виникнення такої необхідності.

7.7. Проводити аудіо-, відео-, фото фіксацію, як допоміжний засіб 
попередження протиправних дій, а також для подальшого документування та 
розкриття адміністративних та кримінальних правопорушень, злочинів.

7.8. Вести облік адміністративних правопорушень та документів, 
необхідних для виконання завдань Підприємства.

7.9. Відповідно до чинного законодавства, здійснювати обробку 
персональних даних в обсязі, структурі та порядку, що випливають із завдань 
та функцій, покладених на Підприємство цим Статутом та законодавством.

7.10. У межах компетенції складати статистичну інформацію, 
забезпечувати режим доступу до інформації, надавати інформаційні послуги 
відповідно до законодавства.

7.11. Залучатися правоохоронними органами до участі у підтримці 
громадського порядку відповідно до чинного законодавства.

7.12. З метою профілактичного впливу повідомляти за необхідності 
державні органи влади, громадські об'єднання, трудові колективи і 
громадськість за місцем проживання, роботи або навчання особи про факти 
вчинення ними правопорушення.

7.13. Вносити відповідним органам, громадським об'єднанням, службовим 
особам, підприємствам, установам, організаціям обов'язкові до розгляду 
подання щодо необхідності усунення причин і умов, що сприяють вчиненню 
правопорушень.

7.14. Обмежувати або забороняти під час аварій, інших надзвичайних 
обставинах, що загрожують життю і здоров'ю людей, рух транспорту і 
пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних доріг та у випадках, 
визначених законодавством.

7.15. Використовувати технічні засоби, в тому числі засоби фото- і відео 
спостереження для виявлення та фіксування правопорушень та порушень 
правил дорожнього руху у випадках, передбачених законодавством.

7.16. Спільно з працівниками Національної поліції України зупиняти 
транспортні засоби лише в разі: порушення правил дорожнього руху водіями; 
наявності даних, що свідчать про причетність транспортного засобу, його 
водія, пасажирів або вантажу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, 
кримінального чи адміністративного правопорушення; перебування 
транспортного засобу в розшуку; наявності даних про використання 



транспортного засобу з протиправною метою; необхідності опитування водія 
чи пасажирів про обставини вчинення дорожньо-транспортної пригоди, 
кримінального чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є 
або могли бути; необхідності залучення водія транспортного засобу для 
надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або працівникам 
Підприємства чи як свідка при оформленні протоколів про адміністративні 
правопорушення чи матеріалів дорожньо-транспортних пригод; проведення 
цільових заходів (операції, відпрацювання, оперативні плани) для перевірки 
документів на право користування і керування транспортним засобом, 
документів на транспортний засіб; виконання рішень про обмеження чи 
заборону руху, прийнятих уповноваженими на це органами; якщо спосіб 
закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших 
учасників дорожнього руху.

7.17. Залучатися до огляду працівниками органів системи МВС, 
уповноважених представників юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців чи 
їх представників приміщень, де знаходяться зброя, спеціальні засоби 
індивідуального захисту та активної оборони, боєприпаси, вибухові речовини 
та матеріали, інші предмети, матеріали і речовини, щодо зберігання і 
використання яких установлено спеціальні правила, порядок та на які 
поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ, з метою перевірки 
додержання правил поводження з ними та їх використання.

7.18. Брати участь в забезпеченні правопорядку при вилученні 
правоохоронними органами у громадян і службових осіб з подальшою 
передачею органам системи МВС предметів і речей, заборонених або 
обмежених в обороті, а також документів з ознаками підробки.

7.19. У випадках, передбачених законодавством зберігати, носити і 
застосовувати спеціальні засоби.

7.20. Звертатися в установленому порядку до підприємств, установ, 
організацій, військових формувань, Сил територіальної оборони, добровольчих 
формувань та інших правоохоронних органів (в т.ч. до Міністерства 
внутрішніх справ України, правоохоронних органів інших держав або 
міжнародних організацій відповідно до законодавства України, міжнародних 
договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 
України, а також установчих актів та правил міжнародних організацій поліції, 
членом яких є Україна) щодо отримання інформації, документів та інших 
матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань та 
обов’язків.

7.21. Бути членом громадського формування з охорони громадського 
порядку та державного кордону.

7.22. Розвивати мережу спортивних споруд з метою національно- 
патріотичного виховання та спортивного розвитку.

7.23. Вносити пропозиції до органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування з приводу подальшого зміцнення національно-патріотичного 
виховання та спортивного розвитку.



7.24. Клопотати перед органами місцевої влади, іншими державними 
органами України, а також установами та організаціями про нагородження 
учасників турнірів, змагань та інших заходів.

7.25. Брати участь в обговоренні діяльності, спрямованої на національно- 
патріотичне виховання та спортивний розвиток і вносити пропозиції щодо їх 
вдосконалення.

7.26. Купувати, зберігати, використовувати спортивну вогнепальну зброю 
(нарізну та гладкоствольну) і набої до неї.

7.27. Володіти та користуватися на праві господарського відання спорудами, 
базами та спортивними комплексами, нежитловими спорудами, іншим рухомим 
і нерухомим майном.

7.28. Користуватися в установленому порядку спортивним знаряддям, 
спорудами та базами, об’єктами соціально-побутового і культурного 
призначення та отримувати форму та інвентар.

8. МАЙНО ТА КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Фінансування діяльності Підприємства здійснюється за рахунок 

коштів бюджету Калинівської селищної територіальної громади, а також за 
рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

8.2. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а 
також інші цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі 
Підприємства.

8.3. Статутний фонд підприємства становить 10 000 гривень.
8.4. Майно належать Підприємству на праві господарського відання.
8.5. Підприємство володіє, користується і розпоряджається майном, 

закріпленим за ним Засновником (уповноваженим ним органом), з обмеженням 
правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою 
Засновника у випадках, передбачених чинним законодавством України.

9.ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ, ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ
9.1. Управління Підприємством здійснює директор Комунального 

підприємства «Калинівська варта» Калинівської селищної ради.
9.2. Призначення (звільнення) директора Підприємства здійснюється 

Калинівським селищним головою.
9.3. Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності 

підприємства (за винятком питань, що потребують узгодження з Калинівською 
селищною радою та/або віднесених до компетенції інших органів місцевого 
самоврядування), а саме:

- діє без доручення від імені Підприємства;
- у межах повноважень укладає договори, угоди з юридичними і фізичними 

особами;
- особисто або через свого представника представляє Підприємство в 

судових органах;
- визначає перспективи розвитку Підприємства;



- здійснює поточне керівництво Підприємством, видає накази згідно зі своєю 
компетенцією;

- приймає і звільняє працівників Підприємства;
- підписує платіжні доручення, та інші банківські та касові документи;
- здійснює будь-які інші функції з управління справами Підприємства, що не 

суперечать чинному законодавству і Статуту.

10. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ПІДПРИЄМСТВА

10.1. Калинівська селищна рада визначає річний розмір фінансування - 
кошторис підприємства відповідно до бюджету Калинівської селищної 
територіальної громади.

10.2. Підприємство планує свою діяльність і визначає перспективи 
розвитку за погодженням з Калинівською селищною радою.

10.3. Правовідносини Підприємства з іншими організаціями, 
підприємствами, установами та громадянами в усіх сферах діяльності 
здійснюються на основі договорів.

10.4. Підприємство здійснює свою діяльність в межах території, на яку 
поширюється юрисдикція Калинівської селищної ради.

11. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ
11.1. Підприємство здійснює оперативний, податковий та бухгалтерський 

облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність. Порядок ведення 
бухгалтерського, податкового обліку та статистичної звітності визначається 
відповідним законодавством. Відомості, не передбачені державною 
статистичною звітністю, можуть бути надані підприємствам, установам, 
організаціям на договірній основі, а судовим органам, органам прокуратури, 
служби безпеки, органам системи МВС, Антимонопольному комітету України 
та аудиторським організаціям у випадках, передбачених законодавством 
України - на їх офіційну вимогу.

11.2. Контроль за фінансово-господарською діяльністю здійснюється 
Засновником та іншими організаціями відповідно до чинного законодавства 
України.

11.3. Підприємство зобов’язане надавати Засновнику на його вимогу будь 
- яку інформацію щодо діяльності Підприємства.

11.4. Директор і головний бухгалтер Підприємства несуть персональну 
відповідальність за дотримання порядку ведення, достовірності обліку та 
звітності.

12. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК
12.1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які 

своєю працею беруть участь в його діяльності, на основі трудового відносин 
(контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини 
працівників з Підприємством.



12.2. Трудова діяльність працівників на Підприємстві розпочинається з 
поданої кандидатом заяви на офіційне працевлаштування (з доданими 
документами) та виданим відповідним наказом про зарахування його в штат 
Підприємства або укладеним з ним трудовим договором (контракту, угоди) 
відповідно до чинного законодавства. Робота окремих працівників може 
здійснюватися на підставі цивільно-правових договорів.

12.3. Умови залучення громадян до охоронної діяльності, підготовка та 
перепідготовка персоналу охорони здійснюється відповідно до встановленого 
законодавством порядку.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
13.1. Внесення змін і доповнень до Статуту Підприємства розглядається, 

здійснюється та затверджується Засновником за поданням директора 
Підприємства.

13.2. Зміни та доповнення до Статуту підприємства підлягають державній 
реєстрації.

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
14.1. Припинення діяльності Підприємства (злиття, приєднання, поділ, 

перетворення) або ліквідації здійснюється за рішенням Засновника або суду.
14.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, що 

утворюється Засновником Підприємства. З моменту призначення ліквідаційної 
комісії, до неї переходять повноваження щодо управління Підприємством.

Майно Підприємства передається в комунальну власність Калинівської 
селищної ради.

Директор Комунального 
підприємства «Калинівська варта» 
Калинівської селищної ради Григорій ФЕЩЕНКО



УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Фастівського району 

Київської області

Двадцять перша сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2022 року смт Калинівка № 344-21-VIII

Про затвердження звіту про використання коштів резервного фонду 
бюджету Калинівської селищної територіальної громади за 11 місяців 
2022 року

Заслухавши та обговоривши звіт управління фінансів Калинівської 
селищної ради про використання коштів резервного фонду бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади за 11 місяців 2022 року, 
відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні” та пункту 4 статті 24 Бюджетного кодексу України, Калинівська 
селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про використання коштів резервного фонду бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади за 11 місяців 2022 року, що 
додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

Селищний голова

Калинівської селищної 
соціально-економічного 
співробітництва.

бюджету, планування 
та міжнародного

Юлія ОЛЕКСЕНКО



Додаток

до рішення сесії Калинівської селищної ради 

від 23 грудня 2022 року № 344-21-VIII

Звіт про використання коштів резервного фонду бюджету Калинівської селищної
територіальної громади за 11 місяців 2022 року

1. Передбачено в бюджеті

Резервний фонд

Нормативний документ Сума, гри

Рішення Калинівської селищної ради від 
24.12.2021 р № 261-12-VIII "Про бюджет 

Калинівської селищної територіальної громади 
на 2022 рік"

2000000,00

Рішення Калинівської селищної ради від 
01.04.2022 р № 290-15-VI1I "Про внесення змін 

до рішення Калинівскої селищної ради від 
24.12.2021 р № 261-12-VIII "Про бюджет 

Калинівської селищної територіальної громади 
на 2022 рік"

11000000,00

Рішення виконавчого комітету Калинівської 
селищної ради від 03.11.2022 р № 227-19 "Про 

внесення змін до рішення Калинівскої 
селищної ради від 24.12.2021 р № 261-12-VI1I 

"Про бюджет Калинівської селищної 
територіальної громади на 2022 рік"

1000000,00

Всього: 14000000,00

2. Спрямування коштів

№ п/п Розпорядник коштів Нормативний документ Виділено 
коштів, грн Цілове призначення Касові 

видатки, грн

Залишок 
невикористан 
их коштів, грн

1 Калинівська селищна 
рада

Рішення виконавчого комітету Калинівської 
селищної ради від 22.02.2022 № 31-02 "Про 

виділення коштів з резервного фонду бюджету 
Калинівської селищної територіальної 

громади"

132000,00 придбання генераторів 119730,00 12270,00

2
Комунальне 

некомерційне 
підприємство "Центр 

первинної медико- 
санітарної допомоги 

Калинівської 
селищної ради"

Рішення виконавчого комітету Калинівської 
селищної ради від 22.02.2022 № 31-02 "Про 

виділення коштів з резервного фонду бюджету 
Калинівської селищної територіальної 

громади"

9000,00 придбання генераторів 8799,00 201,00

3
Управління 

соціального захисту 
населення 

Калинівської 
селищної ради

Рішення виконавчого комітету Калинівської 
селищної ради від 26.05.2022 № 90-09 "Про 

виділення коштів з резервного фонду бюджету 
Калинівської селищної територіальної 

громади"

44,31

компенсація витрат за 
тимчасове розміщення 

внутрішньо переміщених 
осіб, які перемістилися у 

період воєнного стану

44,31 0,00

4
Управління 

соціального захисту 
населення 

Калинівської 
селищної ради

Рішення виконавчого комітету Калинівської 
селищної ради від 29.06.2022 № 116-10 "Про 

виділення коштів з резервного фонду бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади 
для виплати особам, що розмістили внутрішньо 

переміщених осіб"

1107,75

компенсація витрат за 
тимчасове розміщення 

внутрішньо переміщених 
осіб, які перемістилися у 

період воєнного стану

1107,75 0,00

5
Комунальне 

підприємство 
Калинівської 

селищної ради 
"Благоустрій"

Рішення виконавчого комітету Калинівської 
селищної ради від 29.06.2022 № 117-10 "Про 

виділення коштів з резервного фонду бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади 

для ліквідації наслідків бойових дій"

730000,00

виконання робіт по 
демонтажу об'єктів, 

зруйнованих або 
пошкоджених внаслідок 

воєнних дій

730000,00 0,00



6
Управління 

економічного 
розвитку, житлово- 

комунального 
господарства, 
капітального 

будівництва та 
інфраструктури 

Калинівської 
селищної ради

Рішення виконавчого комітету Калинівської 
селищної ради від 25.08.2022 № 153-13 "Про 

виділення коштів з резервного фонду бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади 

для ліквідації наслідків бойових дій"

200000,00

на встановлення вікон у 
житловому будинку, який 
пошкоджений внаслідок 
воєнних дій (аварійно- 

ремонтні роботи (замінна 
віконних/балконних 
блоків), за адресою: 

військове містечко 21, 
буд.10 с. Данилівка

200000,00 0,00

7
Управління 

економічного 
розвитку, житлово- 

комунального 
господарства, 
капітального 

будівництва та 
інфраструктури 

Калинівської 
селищної ради

Рішення виконавчого комітету Калинівської 
селищної ради від 15.09.2022 № 165-14 "Про 

виділення коштів з резервного фонду бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади 

для ліквідації наслідків бойових дій"

991000,00

на проведення аварійно- 
ремонтних робіт (заміна 

віконних/балконних блоків 
та інші роботи, в житлових 
будинках які пошкоджені 

внаслідок воєнних дій

481733,73 509266,27

8 Калинівська селищна 
рада

Рішення виконавчого комітету Калинівської 
селищної ради від 12.10.2022 № 191-16 "Про 

виділення коштів з резервного фонду бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади 

для придбання пневмокаркасного модулю в 
комплекті та додаткового обладнання для 

намету"

499000,00

для придбання 
пневмокаркасного модулю в 

комплекті та додаткового 
обладнання для намету

497152,00 1848,00

9
Управління 

економічного 
розвитку, житлово- 

комунального 
господарства, 
капітального 

будівництва та 
інфраструктури 

Калинівської 
селищної ради

Рішення виконавчого комітету Калинівської 
селищної ради від 12.10.2022 № 192-16 "Про 

виділення коштів з резервного фонду бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади 
для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації"

550000,00

для проведення робіт 3 
очищення прилеглої 

території та води ставу 
Різниця, зняття поверхні 

землі на глибину до 
забруднення та подальшого 
переміщення знятого грунту 

на місце тимчасового 
зберігання для подальшого 

видалення забруднення 
та/або його утилізації

0,00 550000,00

10
Комунальне 

підприємство 
Калинівської 

селищної ради 
"Благоустрій"

Рішення виконавчого комітету Калинівської 
селищної ради від 12.10.2022 № 192-16 "Про 

виділення коштів з резервного фонду бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади 
для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації"

500000,00

для проведення робіт 3 
очищення прилеглої 

території та води ставу 
Різниця, зняття поверхні 

землі на глибину до 
забруднення та подальшого 
переміщення знятого грунту 

на місце тимчасового 
зберігання для подальшого 

видалення забруднення 
та/або його утилізації

205314,00 294686,00

11
Управління 

економічного 
розвитку, житлово- 

комунального 
господарства, 
капітального 

будівництва та 
інфраструктури 

Калинівської 
селищної ради

Рішення виконавчого комітету Калинівської 
селищної ради від 12.10.2022 № 193-16 "Про 

виділення коштів з резервного фонду бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади 

для надання матеріальної допомоги жителям 
Калинівської селищної територіальної громади 
приватні житлові будинки яких пошкоджено 

від збройної агресії російської федерації проти 
України"

2000000,00

на надагння одноразової 
матеріальної допомоги 
жителям Калинівської 

селищної територіальної 
громади приватні будинки 

яких постраждали від 
збройної агресії російської 
федерації проти України

1274466,00 725534,00
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Комунальне 

некомерційне 
підприємство "Центр 

первинної медико- 
санітарної допомоги 

Калинівської 
селищної ради"

Рішення виконавчого комітету Калинівської 
селищної ради від 12.10.2022 № 194-16 "Про 

виділення коштів з резервного фонду бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади 

для роботи в умовах надзвичайної ситуації 
Комунального некомерційного підприємства 

"Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Калинівської селищної ради"

323340,00

на придбання генераторів, 
палива для генераторів та 
бутильованої питної води 

тривалого зберігання

200274,00 123066,00

13 Відділ освіти 
Калинівської 

селищної ради

Рішення виконавчого комітету Калинівської 
селищної ради від 27.10.2022 № 211-18 "Про 

виділення коштів з резервного фонду бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади 
для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації"

5192523,00

для проведення ремонтних 
робіт з усунення аварій в 

закладах освіти 
Калинівської селищної ради 
(в ОЗО "Академічий ліцей - 

освітній центр" та 
Плесецькій гімназії)

0,00 5192523,00

14 Калинівська селищна 
рада

Рішення виконавчого комітету Калинівської 
селищної ради від 27.10.2022 №213-18 "Про 

виділення коштів з резервного фонду бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади 

на придбання генераторів"

1050000,00 на придбання генераторів 156000,00 894000,00

15
Управління 

економічного 
розвитку, житлово- 

комунального 
господарства, 
капітального 

будівництва та 
інфраструктури 

Калинівської 
селищної ради

Рішення виконавчого комітету Калинівської 
селищної ради від 24.11.2022 № 238-20 "Про 

перерозподіл коштів з резервного фонду 
бюджету Калинівської селищної територіальної 

громади"

-550000,00

зменшити видатки на 
проведення робіт 3 

очищення прилеглої 
території та води ставу 

Різниця, зняття поверхні 
землі на глибину до 

забруднення та подальшого 
переміщення знятого грунту 

на місце тимчасового 
зберігання для подальшого 

видалення забруднення 
та/або його утилізації

0,00 -550000,00

16
Комунальне 

підприємство 
Калинівської 

селищної ради 
"Благоустрій"

Рішення виконавчого комітету Калинівської 
селищної ради від 24.11.2022 № 238-20 "Про 

виділення коштів з резервного фонду бюджету 
Калинівської селищної територіальної 

громади"

550000,00

збільшити видатки на 
проведення робіт 3 

очищення прилеглої 
території та води ставу 

Різниця, зняття поверхні 
землі на глибину до 

забруднення та подальшого 
переміщення знятого грунту 

на місце тимчасового 
зберігання для подальшого 

видалення забруднення 
та/або його утилізації

0,00 550000,00

X Всього:
12178015,06

X 3874620,79 8303394,27

3. Залишок нерозподілених бюджетних призначень, станом на 01.12.2022 - 1 821 984<94/грн.

Начальник управління фінансів Калинівської селищної ради Оксана СОЛОДЕНКО



УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області

Двадцять перша сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 23 грудня 2022 року смт Калинівка № 345-21-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 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи постанову Кабінету 
Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування 
та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», 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 другому цифри «344 293 673,79», «308 287 936,79», «36 005 

737,00» замінити на « 344 293 673,79», «304 335 747,79» та «39 957 926,00»
у абзаці третьому та четвертому цифри «22 780 351,00» замінити на «26 

732 540,00»
у абзаці шостому цифру «5 021 984,94» замінити на «15 638,94»

1.2. у пункті 5 рішення:
цифру «143 813 827,00» замінити на «143 917 984,00».
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2. Додатки 2, 3 та 7 до рішення викласти у новій редакції, що додаються.

3. Управлінню 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 питань фінансів, бюджету, планування соціально-



Додаток 2
до рішення Калинівської селищної ради "Про бюджет Калинівської 
селищної територіальної громади на 2022 рік" від 24.12.2021 
№ 261-12-VII1 (додаток у редакції до рішення сесії Калинівської 
селищної ради від _23.12.2022 № 345-21-VIII)

Фінансування бюджету Калинівської селищної територіальної громади на 2022 рік
10548000000

(код бюджету)

(грн.)

Код
Найменування згідно

з Класифікацією фінансування 
бюджету

Усього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

Фінансування за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування 45 603 261,29 7 827 908,29 37 775 353,00 37 397 336,00

203000 Інше внутрішнє фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00

203410 Одержано 49 852 140,00 49 852 140,00 0,00 0,00
203420 Повернено -49 852 140,00 -49 852 140,00 0,00 0,00
205000 Фінансування за рахунок залишків 

коштів на рахунках бюджетних установ
0,00 0,00 0,00 0,00

205100 На початок періоду 1 073 411,37 0,00 1 073 411,37 0,00
205200 На кінець періоду 1 073 411,37 0,00 1 073 411,37 0.00
208000 Фінансування за рахунок зміни 

залишків коштів бюджетів
45 603 261,29 7 827 908,29 37 775 353,00 37 397 336,00

208100 На початок періоду 46 555 918,89 34 830 430,57 11 725 488,32 10 746 001.84
208200 На кінець періоду 952 657,60 269 982,28 682 675,32 81 205,84
208400 Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

0,00 -26 732 540,00 26 732 540,00 26 732 540,00

X Загальне фінансування 45 603 261,29 7 827 908,29 37 775 353,00 37 397 336,00

Фінансування за типом боргового зобов'язання

600000 Фінансування за активними 
операціями

45 603 261,29 7 827 908,29 37 775 353,00 37 397 336,00

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 45 603 261,29 7 827 908,29 37 775 353,00 37 397 336,00

602100 На початок періоду 46 555 918.89 34 830 430,57 11 725 488,32 10 746 001,84

602200 На кінець періоду 952 657,60 269 982,28 682 675,32 81 205.84

602400 Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

0,00 -26 732 540.00 26 732 540,00 26 732 540,00

603000 Фінансування за рахунок коштів єдиного 
казначейського рахунку

0,00 0,00 0.00 0,00

X Загальне фінансування ^Ж908*29 37 775 353,00 37 397 336,00

Калинівський селищний голова

Уияч

Юлія ОЛЕКСЕНКО



Додаток З
до рішення Калинівської селищної ради "Про бюджет Калинівської селищної 
територіальної громади на 2022 рік" від 24.12.2021 № 261-12-VII1 (додаток у 
редакції до рішення сесії Калинівської селищної ради від 23.12.2022 
№345-21-VIII)

РОЗПОДІЛ
видатків бюджету Калинівської селищної територіальної громади на 2022 рік

10548000000___________
(код бюджета) (грн.)

Код П рої рамної 
класифікшіії 
видатків та 

кредитування 

бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації

кредигміанн 
я місцевих 
бюджетів

Код 
Фунт понад 

ьної 
класифікаш 
і видатків 

кредиту ван 
їм бюджету

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

Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредиту вання 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 енергоносії оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

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

0100000 Калинівська селищна рада 99 160 418,00 75 640 579,00 24 084 704,00 6 041 608,00 23 519 839,00 13 529 032,00 13 046 032,00 250 000,00 0,00 0,00 13 279 032,00 112 689 450,00

0110000
Калинівська селищна рада (відповідальний 
виконавець)

99 160 418,00 75 640 579,00 24 084 704,00 6 041 608,00 23 519 839,00 13 529 032,00 13 046 032,00 250 000,00 0,00 0,00 13 279 032,00 112 689 450,00

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,

28 275 352,00 28 275 352,00 20 006 240,00 1 953 252,00 830 396,00 580 396,00 250 000,00 580 396,00 29 105 748,00

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

8 126 820,00 8 126 820,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 8 142 820,00

0112152 2152 0764

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

555 000,00 555 000,00 0,00 555 000,00

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 гпомади на 2022 - 2026 поки

430 000,00 430 000,00 0,00 430 000,00

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

125 000,00 125 000,00 0,00 125 000,00

0113242 3242 1090

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

2 556 600,00 2 556 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 556 600,00

Програма "Здоровя" на 2021-2025 1 493 397,00 1 493 397,00 0,00 / 493 397,00

Програма фінансування заходів щодо святкування 
Дня Святого Миколах, новорічних свят для дітей 
на 2021-2025

1 063 203,00 1 063 203,00 0,00 1 063 203,00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 17 063 198,00 17 063 198,00 4 078 464,00 4 088 356,00 0,00 0,00 0,00 17 063 198,00

1



Код Програмної 
класифікації 
видатків га 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
прої рамної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевих

Код
Функціонал 

класифікаці 
ї видатків 

кредигуван

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

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 обґрунтованих витрат на їх 
punnnuti-iiTnn (и.аддцма.1

159 000,00 159 000,00 0,00 159 000,00

0116090 6090 0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства, в т.ч. 23 360 839,00 23 360 839,00 202 857,00 202 857,00 202 857,00 23 563 696,00

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

23 160 839,00 23 160 839,00 202 857,00 202 857,00 202 857,00 23 363 696,00

Програма поховання загиблих воїнів під час війни 
російської федерації проти України на 2022-2023 роки 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00

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 98 000,00 98 000,00 98 000,00 98 000,00

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

0,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00

0117680 7680 0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування

8 100,00 8 100,00 0,00 8 100,0С

0118110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

3 188 332,00 3 188 332,00 689 890,00 689 890,00 689 890,00 3 878 222,00

0118230 8230 0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки, в
т.ч.

8 392 800,00 8 392 800,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 8 414 800,00

Програма забезпечення діяльності комунального 
підприємства "Калинівська варта" 7 099 012,00 7 099 012,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 7 121 012,00

Програма "Безпечна громада" 1 223 788,00 1 223 788,00 0,00 1 223 788,00

Програма "Поліцейський офіцер громади" 70 000,00 70 000,00 0.00 70 000,00

0118240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони 3 260 137,00 3 260 137,00 129 600,00 129 600,00 129 600,00 3 389 737,00

0118741 8741 0610

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації у будівлі або споруді 
житлового призначення за рахунок коштів 
резервного фонду місцевого бюджету

730 000,00 730 000,00 0,00 730 000,00

0118775 8775 0133
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду 
місцевого бюджету

3 484 240,00 3 484 240,00 11 281 289,00 11 281 289,00 11 281 289,00 14 765 529,00

0600000 Відділ освіти 120 880 898,79 120 880 898,79 78 626 864,00 11 637 540,50 0,00 1 882 073,00 179 500,00 1 702 573,00 0,00 0,00 179 500,00 122 762 971,79

0610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

1 519 478,00 1 519 478,00 1 163 506,00 60 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 1 669 478,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 18 239 899,00 18 239 899,00 10 771 241,00 1 463 672,00 598 343,00 0,00 598 343,00 0,00 18 838 242,00
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Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та

Кат
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 тому ЧИСЛІ бюджет 

розвитку
видатки

споживання

3 них

видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги оплата праці

комунальні 
послуги тая місцевих

0611021 1021 0921

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

35 271 130,50 35 271 130,50 15 299 055,00 9 521 387,50 0,00 1 104 230,00 0,00 1 104 230,00 0,00 0,00 0,00 36 375 360,50

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

інші дотації з місцевого бюджету
76 974,50 76 974,50 76 974,50 0,00 76 974,50

бюджет Калинівської селищної територіальної
громади

34 601 056,00 34 601 056,00 14 812 110,00 9 444 413,00 1 104 230,00 0,00 1 104 230,00 0,00 35 705 286,00

0611031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти (за рахунок освітньої 
субвенції)

55 597 100,00 55 597 100,00 45 529 873,00 0,00 55 597 100,00

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

1 975 013,29 1 975 013,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1 975 013,29

0611070 1070 0960

Надання позашкільної освіти закладами 
позашкільної освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми

5 220 513,00 5 220 513,00 3 666 441,00 592 481,00 29 500,00 29 500,00 29 500,00 5 250 013,00

0611141 1141 0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

2 550 797,00 2 550 797,00 1 964 809.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 550 797,00

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 31 480,00 31 480,00 0,00 31 480,00

0611200 1200 0990

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

282 965,00 282 965,00 231 939,00 0,00 282 965,00

0618724 8724 0990
Заходи із запобігання та ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти за 
рахунок коштів резервного фонду місцевого

192 523,00 192 523,00 0,00 192 523,00

0800000 Управління соціального захисту населення 23 409 403,06 23 409 403,06 2 192 073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 409 403,06

0810160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

2 774 417,00 2 774 417,00 2 192 073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 774 417,00

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

28 263,00 28 263,00 0,00 28 263,00

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

20 605 571,00 20 605 571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 605 571,00

Програма "Турбота" 3 628 600,00 3 628 600,00 0,00 3 628 600.00

з



Код Програмної Код Типової Код 
Функціонал Найменування головного розпорядника коштів місцевого Загальний фонд Спеціальний фонд

класифікації к ласифікаці
бюджету / відповідального виконавця, найменування згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 3 них 3 них Разом
місцевих 
бюджетів

кредитували 
я місцевих кредитован

кредиту вання місцевих бюджетів Усього видатки споживання
оплата праці комунальні послуги видатки розвитку Усього

у тому числі бюджет 
розвитку

видатки 
споживання оплата прані

комунальні 
послуги та

видатки розвитку

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

161 971,00 161 971,00 0,00 161 971,00

0813242 3242 1090 Програма підтримки членів добровольчого 
формування №1 Калинівської територіальної 
громади Фастівського району

10 215 000,00 10 215 000,00 0,00 10 215 000,00

Програма про надання адресної соціальної 
матеріальної допомоги громадянам - мешканцям 
Калинівської селищної територіальної громади на 
найм (оренду) житла

100 000.00 100 000,00 0,00 100 000,00

Програми підтримки військовослужбовців 
призваних на військову службу під час мобілізації 
до лав Збройних Сил України та іншій військових 
формувань для захисту України від збройної 
агресії російської федерації

6 500 000,00 6 500 000,00 0,00 6 500 000.00

0818775 8775 0133
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду 
місцевого бюджету

1 152,06 1 152,06 0,00 1 152,06

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

9 067 672,00 9 067 672,00 5 965 508,00 736 858,00 0,00 243 000,00 23 000,00 220 000,00 180 000,00 0,00 23 000,00 9 310 672,00

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

556 760,00 556 760,00 455 620,00 0,00 556 760,00

1011080 1080 0960
Надання спеціальної освіти мистецькими школами

2 392 060,00 2 392 060,00 1 957 800,00 0,00 220 000,00 0,00 220 000,00 180 000,00 0,00 2 612 060,00

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 824 500,00 824 500,00 684 615,00 555,00 0,00 824 500,00

Забезпечення діяльності музеїв і виставок 1 069 040,00 1 069 040,00 247 458,00 52 537,00 0,00 0,00 0,00 1 069 040,00

1014040 4040 0824 в т. ч. Програма з інформаційно-просвітницької 
діяльності Калинівської селищної ради 2022-2026 
роки

675 600,00 675 600,00 0,00 0,00 0,00 675 600,00

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

3 088 681,00 3 088 681,00 1 849 815,00 683 766,00 0,00 0,00 0,00 3 088 681,00

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

1 079 663,00 1 079 663,00 770 200,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00 1 102 663,00

Інші заходи в галузі культури і мистецтва, всього
в т.ч.

56 968,00 56 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 968,00

1014082 4082 0829
Програма "Культурно-мистецька діяльність" на
2021-2025 роки

32 198,00 32 198,00 0,00 32 198,00

Програма "Розвиток інформаційно-культурного 
простору" на 2021-2025 роки

24 770,00 24 770,00 0,00 24 770,00

1100000 Сектор молоді та спорту 1 532 647,00 1 532 647,00 889 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 532 647,00
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Код Програмної Код Типової 
проірамноі 

класифікації 

кредит, ванн 
я місцевих

0160

Код
Функціонал 

класифікаці

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

Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
кредитування

бюджетів

1110160

Усього видатки споживання

3 них

видатки розвитку- Усього
у тому числі бюджет

розвитку
видатки

споживання

з них

видатки розвитку
оплата праці

комунальні 
послуги такомунальні послуги

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

751 335,00 751 335,00 614 750,00 0,00 0,00 0,00 751 335,00

1113133 3133 1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики 481 812,00 481 812,00 275 206,00 0,00 0,00 0,00 481 812,00

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

34 800,00 34 800,00 0,00 34 800,00

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

54 200,00 54 200,00 0,00 54 200,00

1115011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

299 500,00 299500,00 0,00 299 500.00

2700000
Управління економічного розвитку, житлово- 
комунального господарства, капітального
будівництва та інфраструктури

28 649 010,00 28 649 010,00 2 633 525,00 0,00 0,00 24 291 021,00 24 146 004,00 0,00 0,00 0,00 24 291 021,00 52 940 031,00

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

3 552 148,00 3 552 148,00 2 633 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 552 148,00

2710180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 0,00 І 097 317,00 1 097 317,00 1 097 317,00 1 097 317,00

2711021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти

0,00 105 067,00 105 067,00 105 067,00 105 067,00

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

0,00 18 377,00 18 377,00 18 377,00 18 377,00

2716030 6030 0620 Організація благоустрою населенних пунктів 15 356 486,00 15 356 486,00 7 295 784,00 7 295 784,00 7 295 784,00 22 652 270,00

2717310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

0,00 112 006,00 112 006,00 112 006,00 112 006,00

2717321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 0,00 5 528 020,00 5 528 020,00 5 528 020,00 5 528 020,00

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 2 292 200,00 2 292 200,00 2 292 200,00 2 292 200,00

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

0,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00

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

5 345 219,00 5 345 219,00 1 311 269,00 1 311 269,00 1 311 269,00 6 656 488,00

2718110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00

2718311 8311 0511
Охорона та раціональне використання природних 
ресурсів

0,00 432 981,00 287 964,00 432 981,00 432 981,00

2718741 8741 0610

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації у будівлі або споруді 
житлового призначення за рахунок коштів 
резервного фонду місцевого бюджету

1 191 000,00 1 191 000,00 0,00 1 191 000,00

5



1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетном) процесі

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

Код Програмної 
класифікації 

кредитування

Код Типова 
програмної 
класифікації 
видатків і а 

кредиту ванн 
я місцевих

Код
Функціонал 

класифікаці
і видатків

кредит», ван

1070

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 розвиткуком) нальні послуги оплата праці
комунальні 
послуги та

2718751 8751

Допомога населенню, що постраждало внаслідок 
надзвичайної ситуації або стихійного лиха, за 
рахунок коштів резервного фонду місцевого 
бюджету

2 104 157,00 2 104 157,00 0,00 2 104 157,00

3700000 Управління фінансів 21 635 698,94 21 427 060,00 2 453 746,00 0,00 193 000,00 12 800,00 12 800,00 0,00 0,00 0,00 12 800,00 21 648 498,94

3710160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

3 094 030,00 3 094 030,00 2 453 746,00 0,00 12 800,00 12 800.00 12 800,00 3 106 830,00

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 15 638,94 0,00 15 638,94

3719110 9110 0180 Реверсна дотація 12 385 700,00 12 385 700,00 0,00 12 385 700,00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 38 150,00 38 150,00 * Ул
^^.0,00 38 150,00

3719800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально- 
економічного розвитку регіонів

6 102 180,00 5 909 180,00
//*1

6 102 180,00

Всього 304 335 747,79 280 607 269,85 116 846 376,00 18 41бАо^>оЗ
Гі о

fa \ 7“ \\

7 J. \ ЕЦ 37 407 336,00 2 172 573,00 180 000,00 0,00 37 785 353,00 344 293 673,79

Калинівський селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО



Додаток 7
до рішення Калинівської селищної ради "1 Іро бюджет Калинівської селищної 
територіальної громади на 2022 рік" від 24.12.2021 № 261 -12-VIII (додаток у 
редакції до рішення сесії Калинівської селищної ради від _23.12.2022
№ 345-21-VIIIJ

Розподіл витрат бюджету Калинівської селищної територіальної громади на реалізацію селищних програм у 2022 році

(код бюджета)

10548000000__________________________________________ ( ГрН.)

Код Проірамної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видаїкв іа 

кредитування 
місцевих

Код
Функціональної

кредитування

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 чиелі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Калинівська селищна рада РАЗОМ 68 668 569,00 66 670 826,00 1 997 743,00 1 764 743.00

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 580 396,00 580 396,00 580 396,00

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

Програма фінансової підтримки Комунального нскомерційного 
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- 
vm 8 142 820.00 8 126 820,00 16 000.00 16 000,00

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 рати від24.12.2021 №250-12-
VIII 430 000,00 430 000,00

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 нефрологія ного профілю, які 
потребують гемодіалізу на 2021-2025 роки

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2020 №18-02-
VIII 1 493 397,00 1 493 397,00

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

1 063 203.00 1 063 203,00

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- 
vin

17 063 198.00 17 063 198,00 0,00 0,00

0116071 6071 0640

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні 
послуги, що затверджу валися або погоджувалися рішенням місцевого органу 
виконавчої влади та органу місцевого самовряду вання. та розміром економічно 
обгрулегованих витрат на їх виробництво (надання)

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

рішення Калинівської селищної ради ви 13 05.2021 № 127-05- 
vm

159 000.00 159 000,00

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

23 363 696,00 23 160 839,00 202 857,00 202 857,00

Програма поховання загиблих воїнів під час війни російської федерації 
проти України на 2022-2023 роки

рішення виконавчого комітету Калинівської селищної рати від
29.06.2022 №110-10

200 000.00 200 000,00

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

рішення Калинівської селищної рати 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 віт 24.12.2020 №23-02-
VIII

98 000.00 98 000.00 98 000.00

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

26 000,00 26 000.00 26 000,00

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

рішення Каїинівської селищної ради ви 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 ситу ацій 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 (зі змінами)

3 878 222.00 3 188 332,00 689 890.00 689 890,00

0118230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки

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

рішення Калинівської селищної paw від 24. і2.2021 №237-12- 
VIII

7 121012.00 7 099 012,00 22 000.00 22 000,00

Програма "Безпечна громада" Комунального підприємства "Калинівська 
варта” Калинівської селищної ради на 2022 рік

рішення Калинівської селищної ради віл 24 12.2021 №238-12-
VIII

1 223 788,00 1 223 788,00

Програма "Поліцейський офіцер громади" на 2021 - 2022 роки
рішення Калинівської селищної ради від 05.08.2021 № 146-07- 
VIII (зі змінами)

70 000.00 70 000.00

0118240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони Програма забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної 
оборони на території Калинівської громади на 2022 рік

рішення виконавчою комітету Калинівської селищної paw від
14.03.2022 № 60-04 (зі змінами)

3 389 737.00 3 260 137,00 129 600,00 129 600,00

0600000 Відділ освіти РАЗОМ 221 500.00 42 000,00 179 500,00 179 500.00

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

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
Програма розвитих системи освіти Калинівської селищної ради Фастівського рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2021 №246-12- 

VIII

17 000,00 17 000.00

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

району Київської області на 2022-2025 роки
25 000.00 25 000.00

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

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

29 500,00 29 500,00 29 500,00

0800000 Управління соціального захисту населення РАЗОМ 20 633 834,00 20 633 834,00 0,00 0,00

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 рази від 24 12 2020 №19-02- 

VIII (зі змінами)

28 263,00 28 263.00

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 3 628 600,00 3 628 600,00

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

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

рішення Кантівської селищної ради від 24.12.2021 №229-12-
VIII 161 971,00 161 971,00

Програма підтримки членів добровольчого формування №1 Калинівської 
територіальної громади Фастівського району на 2022 рік

рішення виконавчого комітету Калинівської селищної ради від 
08.04 2022 № 74-06 (зі змінами)

10 215 000,00 10 215 000,00

Програма надання матеріальної допомоги жителям Калинівської селищної 
територіальної громади на найм (оренду) житла помешкання яких 
зруйновано або непридатне для проживання внаслідок авіаційних ударів під 
час збройної агресії російської федерації

рішення виконавчого комітету Калинівської селищної ради від
29 06.2022 №109-10

100 000,00 100 000.00

Програми підтримки військовослужбовців призваних на військову службу 
під час мобілізації до лав Збройних Сил України та інших військових 
формувань для захисту України від збройної агресії російської федерації

рішення виконавчого комітету Калинівської селищної paw від
19.10.2022 №203-17

6 500 000.00 6 500000,00

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

РАЗОМ 755 568,00 732 568,00 23 000.00 23 000,00

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

рішення Калинівської сешщиої ради від 24.12.2021 № 236-12- 
VIII 675 600.00 675 600.00 0,00 0,00

1014081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі кз льтхри і мистецтва

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

рішення Катанівської селищної рази 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 
Катинівської селищної ради (із змінами)

рішення Катинівської селищної ради від 24.12.2020 №37-02- 
VIII 32 198,00 32 198.00

Програма"Розвиток 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 24 770,00 24 770,00

1100000 Сектор молоді та спорту РАЗОМ 388 500.00 388 500,00 0,00 0,00

1113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

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

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2021 №231-12- 
пп

34 800.00 34 800.00

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

рішення Катинівської селищної ради від 24.12.2021 №232-12- 
VIII 54 200,00 54 200,00

1115011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів 
спорту

Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Калинівської 
се лищної ради на 2022-2025 роки

рішення Катинівської селищної ради від 24.12.2021 №230-12- 
VIII 299 500.00 299 500,00

2700000 Управління економічного розвитку, житлово-комунального господарства, 
капітального будівництва та інфраструктури РАЗОМ 47 096 883.00 22 805 862,00 24 291 021,00 24 146 004.00

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 . 1 097 317,00 1 097 317,00 1 097 317,00

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

рішення Катинівської селищної ради від 24.12 2020 №23-02- 
VIII 105 067,00 105 067.00 105 067,00

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

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

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2020 №23-02- 
VIII 18 377,00 18 377,00 18 377.00

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

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2020 №23-02- 
VIII 22 652 270,00 15 356 486,00 7 295 784.00 7 295 784,00

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

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2020 №23-02- 
VIII 112 006,00 112 006,00 112 006,00

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

рішення Катинівської селищної ради від 24.12.2020 №23-02- 
VIII 5 528 020,00 5 528 020.00 5 528 020,00

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

рішення Катинівської селищної ради від 24.12 2020 №23-02- 
VIII 2 292 200.00 2 292 200,00 2 292 200,00

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

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

рішення Катинівської селищної ради від 24.12.2020 №23-02-
VIII

6 000 000.00 6 000 000,00 6 000 000,00

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

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

рішення Катинівської селищної ради від 24.12.2020 №23-02- 
VIII 6 656 488.00 5 345 219,00 1 311269,00 1 311 269,00

2718311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів

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

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2020 №23-02- 
VIII 287 964.00 287 964.00 287 964.00

Прама поліпшення технічного та екологічного стану водойм на території
Катинівської селищної територіальної громади на 2021 - 2025 роки

рішення Калинівської селищної ради від 13.05 2021 №83-05- 
VIII (із змінами) 145 017,00 145 017,00

2718751 8751 1070 Допомога населенню, шо постраждало внаслідок надзвичайної ситуації або 
стихійного лиха, за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

Програма Калинівської селищної ради про надання матеріальної допомоги 
жителям Катинівської селищної територіальної громади, приватні житлові 
будинки яких постраждати від збройної агресії російської федерації проти 
України на 2022 рік

рішення виконавчого комітету Калинівської селищної ради від
12.10.2022 №188-16

2 104 157.00 2 104 157,00



3700000 Управління фінансів РАЗОМ 6 153 130.00 6 140 330,00 12 800.00 12 800,00

3710160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 
селах, територіальних громадах

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

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2020 №23-02- 
VIII

12 800,00 12 800,00 12 800.00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету
Програма "Турбота" Калинівської селищної ради на 2021-2025 роки (із 
змінами)

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2020 №19-02- 
VIII (зі змінами)

38 150.00 38 150,00

3719800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 
соціально-економічного розвитку регіонів

Програма "Поліцейський офіцер громади" на 2021 - 2022 роки (із змінами)
рішення Калинівської селищної ради від 05.08.2021 №146-07- 
VIII

150 000,00 150 000,00

Програма профілактики злочинності та сприяння діяльності 
правоохоронних органів на території Калинівської селищної територіальної 
громади на 2022 рік

рішення виконавчою комітету Калинівської селищної ради від
29 06.2022 №107-10

320 000,00 320 000,00

Програма захисту населення і території Калинівської селищної ради від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (поширення 
інфекційної хвороби COV1D-19), забезпечення пожежної безпеки на 2021- 
2025 роки (із змінами)

рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2020 №25-02- 
VIII

432 180,00 432 180,00

Програма підтримки військової частини А 2860 Збройних Сил України
рішойня виконавчого комітету Калинівської селищної ради від 
26fD4.2022 № 92-09. рішення Калинівської селищної ради від 
«0^2022 №291-16-VIII

5 200 000.00 5 200 000,00

Всього --------------------------------------------------------------------
143 917 984,00 117 413 920,00 26 504 064,00 26 126 047,00

Калинівський селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО



УКРАЇНА

КАЛИНІ ВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області

Двадцять перша сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2022 року смт Калинівка № 346-21-VIII

Про умови оплати праці
Калинівського селищного голови
на 2023 рік

Керуючись статтями 14, 15, 21 Закону України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування», пунктами 1, 2, 3, 6 та Додатком 50 Постанови 
Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 «Про упорядкування 
структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, 
органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), Калинівська селищна 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити Калинівському селищному голові Олексенко Юлії 
Олексіївні на 2023 рік:

1.1. посадовий оклад згідно зі штатним розписом Калинівської селищної 
ради (15 000 грн.);

1.2. надбавку до посадового окладу за 7 ранг посадової особи місцевого 
самоврядування в межах четвертої категорії посад;

1.3. надбавку за вислугу років в розмірі 20% від посадового окладу з 
урахуванням надбавки за ранг, як такій, що має стаж служби в органах місцевого 
самоврядування понад 10 років;

2. Виплачувати Калинівському селищному голові Олексенко Ю.О. в межах 
затвердженого фонду оплати праці щомісячні премії в розмірі 200 % посадового 
окладу, премії до державних свят та премії за рахунок економії фонду оплати 
праці.

3. Виплачувати Калинівському селищному голові Олексенко Ю.О. 
матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу 
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі середньомісячної 
заробітної плати.
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4. Виплати проводити в межах чинного законодавства протягом 
відповідного бюджетного року.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
Калинівської селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально- 
економічного розвитку, інвестицій міжнародного співробітництва.

Селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО



УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Фастівського району 

Київської області

Двадцять перша сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2022 року смт Калинівка №347-21-VIII

Про затвердження Порядку 
формування кадрового резерву 
в Калинівській селищній раді

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 16 Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2001 №1386 
«Про затвердження Типового порядку формування кадрового резерву в органах 
місцевого самоврядування», з метою сприяння підвищенню професійного рівня 
працівників Калинівської селищної ради, Калинівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок формування кадрового резерву в Калинівській 
селищній раді, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
Калинівської селищної ради з питань прав людини, законності, депутатської 
діяльності, етики, регламенту та запобігання корупції.

Селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Калинівської 
селищної ради 
від 23 грудня 2022 року 
№347-21-VIII

ПОРЯДОК 
формування кадрового резерву в Калинівській селищній раді

1. Порядок формування кадрового резерву в Калинівській селищній раді 
(далі - Порядок) розроблений відповідно до статті 16 Закону України «Про 
службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів 
України від 24.10.2001 №1386 «Про затвердження Типового порядку 
формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування».

2. Кадровий резерв для зайняття посад і просування по службі в 
Калинівській селищній раді (далі - кадровий резерв) створюється за 
розпорядженням Калинівського селищного голови і передбачає добір 
працівників, які спроможні запроваджувати демократичні цінності правової 
держави та громадянського суспільства, відстоювати права людини і 
громадянина, мають професійні навички, що грунтуються на сучасних 
спеціальних знаннях і аналітичних здібностях, для прийняття та успішного 
виконання управлінських рішень.

3. Кадровий резерв формується з:
- посадових осіб Калинівської селищної ради, які підвищили 

кваліфікацію або пройшли стажування і рекомендовані атестаційною 
комісією на вищі посади;

- державних службовців, які бажають перейти на службу в Калинівську

та 
закладів 

навчання за 
державного

вищих
числі зарахованих на 

підготовки магістрів

зараховуються особи, 
селищній

які виявили 
раді, мають

селищну раду;
спеціалістів виробничої, соціально-культурної, наукової 

інших сфер, а також випускників вищих навчальних 
відповідного профілю, у тому 
освітньо-професійними програмами 
управління.

4. До кадрового резерву
бажання зайняти посаду в Калинівській 
відповідну кваліфікацію та освіту або здобувають її.

Зарахування до кадрового резерву проводиться за згодою особи, яка 
виявила бажання зайняти посаду в Калинівській селищній раді. Про 
зарахування до кадрового резерву повідомляється керівництво за місцем 
роботи такої особи.

5. Кадровий резерв на виборні посади, на які особи обираються 
територіальною громадою або відповідною радою, згідно із Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» не формується.

6. На посади інших працівників Калинівської селищної ради 
кадровий резерв формується з такого розрахунку:

- на посади керівників відділів, управлінь та інших виконавчих 
органів Калинівської селищної ради - не менше двох осіб;
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- на посади спеціалістів цих органів - не менше однієї особи з 
урахуванням фактичної потреби, про що складаються списки осіб, зарахованих 
до кадрового резерву.

7. Список осіб, зарахованих до кадрового резерву, що складається 
за зразком згідно з додатком, переглядається щороку в грудні. У 
разі потреби до списку протягом року можуть вноситися зміни у 
порядку, встановленому для зарахування до кадрового резерву.

8. Зарахування до кадрового резерву затверджується розпорядженням 
Калинівського селищного голови. Якщо для призначення на посади, на які 
формується кадровий резерв, передбачається погодження кандидатур з 
відповідними органами виконавчої влади, зарахування до резерву проводиться 
після такого погодження.

9. Після зарахування до кадрового резерву на посади, робота 
на яких передбачає доступ до державної таємниці, розглядається питання щодо 
оформлення в установленому порядку відповідного допуску особам, які його не 
мають.

10. Із зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота 
згідно із особистими річними планами, затвердженими Калинівським 
селищним головою, де передбачається:

- вивчення і аналіз виконання законів України, актів Президента 
України і Кабінету Міністрів України, рішень органів місцевого 
самоврядування;

- систематичне навчання шляхом самоосвіти;
- періодичне навчання і підвищення кваліфікації у відповідних 

навчальних закладах (у тому числі зарубіжних);
- участь у роботі семінарів, нарад, конференцій з проблем та 

питань діяльності органів місцевого самоврядування;
- стажування протягом не більш як два місяці в селищній раді;
- виконання обов'язків посадової особи, на посаду якої зараховано 

працівника до кадрового резерву;
- залучення до розгляду відповідних питань, проведення перевірок, 

службових розслідувань;
- участь у підготовці проектів актів законодавства, інших нормативних 

документів.
12. Відділ організаційно-кадрового та документального забезпечення 

апарату Калинівської селищної ради готує списки кадрового резерву, 
систематично аналізує та узагальнює практику його формування та вносить 
пропозиції керівництву Калинівської селищної ради щодо вдосконалення цієї 
роботи.

13. Здійснення контролю за виконанням особистих річних планів 
осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади керівників відділів, 
управлінь та інших виконавчих органів селищної ради покладається на 
Калинівського селищного голову, на посади спеціалістів - на керівників 
відділів, управлінь, інших виконавчих органів Калинівської селищної ради.
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14. Якщо посада, до кадрового резерву на яку зараховано працівника, 

стає вакантною, він, за наявності рівних даних, має переважне право на її 
заміщення під час проведення конкурсу.

Просування по службі посадової особи місцевого самоврядування 
Калинівської селищної ради, зарахованої до кадрового резерву, може 
здійснюватися за рішенням Калинівського селищного голови, поза конкурсом.

15. Перебування працівника у кадровому резерві може припинитися з 
його власної ініціативи або за вмотивованою пропозицією керівника 
управління, відділу, іншого виконавчого органу, в якому він працює.

Виключення із списків кадрового резерву оформляється 
розпорядженням Калинівського селищного голови.

Керуючий справами виконавчого 
комітету Калинівської селищної ради



Додаток 
до Порядку

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Калинівського
селищного голови
від _ ____________ №_____

СПИСОК
осіб, зарахованих до кадрового резерву 

_____ Калинівської селищної ради_______ 
(найменування органу місцевого самоврядування)

№ 
п/п

Посада на 
яку 

формується 
резерв

Особа, яка працює на посаді Особа, яка зарахована до кадрового резерву

Прізвище 
ім'я, по 
батькові

Рік 
народ 
ження

Освіта, 
коли і що 
закінчив, 
спеціальн 
ість

Стаж 
роботи 
на посаді

Ранг Прізвище 
ім'я, по 
батькові

Рік 
наро 
дже 
ння

Освіта, 
коли і що 
закінчив, 
спеціальн 
ість

Коли 
зарахова 
ний до 
кадрово 
го 
резерву

Посада, 
яку 
займає, 
місце 
роботи

Стаж 
роботи 
на посаді

Ранг

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

Начальник відділу організаційно-кадрового 
та документального забезпечення апарату 
Калинівської селищної ради

(підпис) (ініціали та прізвище)

Керуючий справами виконавчого 
комітету Калинівської селищної ради Анна ЗОЗУЛЯ



УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області

Двадцять перша сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2022 року смт Калинівка № 348-21-VIII

Про затвердження списку осіб з надання адресної матеріальної допомоги 
хворим жителям Калинівської селищної ради нефрологічного профілю, 
які потребують гемодіалізу відповідно до Програми «Здоров’я»

З метою покращенню матеріального стану та якості життя жителів 
Калинівської селищної ради із хронічною нирковою недостатністю, які 
проходять гемодіаліз у закладах вторинної медицини, для придбання 
препаратів еритропоетину та інших необхідних лікарських засобів, а також 
надання таким хворим пільг на проїзд від місця проживання до місця 
лікування і у зворотному напрямку, керуючись п.22 ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Калинівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити список осіб з надання адресної матеріальної допомоги 
хворим жителям Калинівської селищної ради нефрологічного профілю, які 
потребують гемодіалізу відповідно до Програми «Здоров’я»:

Марківська Юлія Іванівна с. Плесецьке - 10 375,00грн. (щомісяця) 
Заїка Максим Миколайович смт Калинівка- 22 198,52 (щомісяця) 
Саксонов Олександр Вікторович смт Калинівка- 19 483,70грн. (щомісяця) 
Жинжа Микола Павлович смт Калинівка- 23 239,68 грн. (щомісяця) 
Кравченко Лариса Василівна смт Калинівка- 24 528,37грн. (щомісяця) 
Щербина Любов Петрівна с. Л.Скиток - 21 728,00грн. (щомісяця)
Харченко Олександр Кузьмович смт Калинівка- 23 485,00грн. (щомісяця)

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку, звітності та 
господарського забезпечення - головному бухгалтеру апарату Калинівської 
селищної ради Максименко В.Я. вжити відповідних заходів на виконання 
пункту 1 цього рішення.
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3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Калинівського 
селищного голову на постійну комісію Калинівської селищної ради з питань 
фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій 
та міжнародного співробітництва. [

Селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО



УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області

Двадцять перша сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2022 року смт Калинівка

Про затвердження детального 
плану території

№349-21-VIII

Розглянувши проект детального плану території «Детальний план 
території по вулиці Набережна, провулку Річний в с. Велика Солтанівка 
Фастівського району Київського області», враховуючи протокол громадських 
слухань, беручи до уваги протокол засідання постійної комісії Калинівської 
селищної ради VIII скликання з питань містобудування, архітектури, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища від 21.12.2022 № 
15 та відповідно до вимог статтей 26, 31, Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», частини 8 статті 19 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», Калинівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити детальний план території «Детальний план території по 
вулиці Набережна, провулку Річний в с. Велика Солтанівка Фастівського 
району Київської області».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
з питань містобудування, 

навколишнього природного

Юлія ОЛЕКСЕНКО



УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області

Двадцять перша сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2022 року смт Калинівка №35O-21-V1I1

Про відмову у наданні дозволу на 
розробку детального плану території

Розглянувши заяви гр. Пазюри Інни Володимирівни (за вх. № 188/07-21 від 
19.10.2022) про надання дозволу на виготовлення містобудівної документації - 
детального плану території, беручи до уваги протокол постійної комісії 
Калинівської селищної ради VIII скликання з питань містобудування, 
архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища від 21.12.2022 №15, у відповідності до ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст.19, п. З ст. 24 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», Калинівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити гр. Пазюрі Інні Володимирівні у наданні дозволу на розробку 
містобудівної документації - детального плану території по вул. Чорноморська 
в с. Плесецьке Фастівського району Київської області на земельній ділянці 
площею 0,1461 га (кадастровий № 3221486201:01:068:0029), у зв’язку з тим, що 
клопотання, зазначене в змісті заяви, суперечить вимогам ст. 19 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
Калинівської селищної ради VIII скликання з питань містобудування, 
архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища.

Селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО



УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Фастівського району 

Київської області

Двадцять перша сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2022 року смт Калинівка №351-21-VIII

Про викуп земельної ділянки

Розглянувши заяву клопотання управителя корпоративними правами ТОВ 
«Кільце» Москаленка Дмитра Вікторовича від 22.12.2022 за вх. № 3893/02-20 
про викуп земельної ділянки, звіт про експертну грошову оцінку земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення, виготовлений ФОП Михайлик 
С.О. (кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки 
земельних ділянок серія МК №00751 від 21.05.2011р., Посвідчення про 
підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних 
ділянок серія АА №5051 від 02.12.2020р.), рецензію на цей звіт, проведену ФОП 
Ситнік Т.А. (кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки 
земельних ділянок серія ІДХ №00375, видане ДК України із земельних ресурсів 
та МІБ 27.09.2008р.), враховуючи, що на даній земельній ділянці розміщений 
об’єкт нерухомого майна (комплекс, виробнича база), який згідно Витягу з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 26.01.2021, індексний номер витягу 241889182, реєстраційний 
номер об’єкта нерухомого майна 2277072632214, належить ТОВ «Кільце» на 
праві приватної власності, враховуючи висновок постійної комісії Калинівської 
селищної ради VIII скликання з питань містобудування, архітектури, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища (пункт 1 
протоколу від 23.12.2022 №16), у відповідності до п.34 ч.І ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 122, 127, 128, 134 Земельного 
кодексу України, Калинівська селищна рада

ВИРІШИЛА

1. Затвердити оцінну вартість земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення площею 0,5275 га, розташованої по вул. 
Залізнична, 49-В в межах смт Калинівка Фастівського району Київської області 
в розмірі 1025100,00 грн (один мільйон двадцять п'ять тисяч сто грн 00 коп).



1. Передати у власність шляхом викупу ТОВ «Кільце» земельну ділянку 
несільськогосподарського призначення, кадастровий номер
3221455800:06:002:0101, площею 0,5275 га розташованої по вул. Залізнична, 
49-В в межах смт Калинівка Фастівського району Київської області за ціною 
1025100,00 грн.

3. Надати дозвіл Калинівському селищному голові укласти від імені 
Калинівської селищної ради договір купівлі-продажу вказаної земельної 
ділянки, а також підписати інші, необхідні для здійснення цього правочину, 
документи.

4. Після повної виплати вартості викупленої земельної ділянки дозволити 
ТОВ «Кільце» оформити право власності на вказану земельну ділянку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
ради VIII скликанняКалинівської селищної 

архітектури, земельних 
середовища.

Селищний голова

з питань містобудування, 
навколишнього природного

Юлія ОЛЕКСЕНКО
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