
Додаток  

До рішення виконавчого комітету № 3                         
від 20 січня 2022 року  

 

Про стан виконання місцевих цільових програм у 2021 році 
 

В Старосалтівській селищній раді затверджено  програми різноманітного 
спрямування для покращення життєдіяльності та розвитку громади. Кожна 
програма передбачає фінансування та витрати на реалізацію відповідних 
заходів і форм діяльності. 

№ 
з/п 

Назва програми 
Передбачено, 

тис.грн 

Видатки, 
тис.грн 

Розпорядник коштів Старосалтівська селищна рада 

1 Програма «Обдаровані діти» 9,110 9,110 

2 Програма "Особливим дітям-

особлива турбота" 

3,485 3,485 

3 Програма розвитку 
комунального некомерційного 

підприємства "Старосалтівський 
Центр первинної медико-

санітарної допомоги 
Старосалтівської селищної ради" 

Вовчанського району 
Харківської області та 

модернізації його матеріально-

технічної бази на 2021-2023 роки 

2527,587 2484,665 

4 Програма "Фінансової 
підтримки комунальних 

підприємств та здійснення 
внесків до їх статутних фондів" 

на 2021 р 

1577,480 1573,120 

5 Програма проведення 
громадських робіт на території 

Старосалтівської селищної ради 
на 2021 рік 

160,268 160,268 

6 Комплексна програми 
соціального захисту населелння 
Старосалтівської селищної ради 

на період 2021-2023 р 

Матеріальна допомога 

- Пільгове перевезення 

314,0 

 

 

 

114,0 

200,0 

309,040 

 

 

 

114,000 

195,040 

7 Програма "Розвиток 
бібліотек Старосалтівської ОТГ 

на 2021-2023 р.р." 

50,0 0 

8 Програма проведення 
урочистих та святкових заходів 

48,0 48,0 



на території Старосалтівської 
селищної ради Вовчанського 
району Харківської області на 

2021 рік 

9 Програма "Здоровий спосіб 
життя-вибір молоді Салтівщини" 

на 2021 рік 

60,0 59,991 

10 Програма контролю за 
утриманням домашніх тварин та 

регулювання чисельності 
безпритульних тварин 

гуманними  методами на 
території Старосалтівської 

селищної ради на 2017-2021 роки 

30,0 18,517 

11 Програма Старосалтівської 
селищної ради "Утримання та 
ремонт автомобільних доріг 

комунальної власності у 
населених пунктах 

Старосалтівської селищної ради" 
на 2017-2021 роки 

2347,962 2347,333 

12 Програма запобігання 
загибеля людей на водних 

обєктах, забезпечення вимог 
безпеки, профілактики 

травматизму та охорони життя 
людей на воді на 2021 рік по КП 

"Старосалтівська аварійно-

рятувальна водолазна служба" 

771,0 769,700 

13 Програма забезпечення 
публічної безпеки і порядку, 

протидії злочинності на 
території  Старосалтівської 

селищної ради на 2018-2021 роки 
"Безпечний Салтів" 

100,0 49,840 

14 Програма Старосалтівської 
селищної ради "Питна вода 

Старосалтівської ОТГ на 2019-

2021 роки" 

250,0 250,0 

15 Програма благоустрою 
населених пунктів обєднаної 

територіальної громади на 2021-

2024 роки 

200,0 140,077 

16 Програма  стимулювання 
педагогічних працівників 

Старосалтівської селищної ради 

4,5 4,5 

17 Програма допризовної 
підготовки, військово-

37,0 37,0 



патріотичного виховання молоді 
та призову мешканців 

Старосалтівської териториальної 
громади на строкову військову 

службу в 2021-2023 роки 

18 Програма удосконалення 
надання адміністративних 

послуг з оформлення та видачі 
паспортних документів в 

Старосалтівської селищної ради 

350,0 349,830 

19 Програма розроблення 
містобудівної документації 
населених пунктів, схем 
планування та забудови 
територій 

1000,0 955,0 

 Всього 9840,392 9579,476 

Розпорядник коштів Відділ освіти, молоді та спорту 

1 Програма «Обдаровані діти» 11,0 11,000 

2 Програма "Особливим дітям-

особлива турбота" 

42,315 33,517 

 Всього 53,315 44,517 

Розпорядник коштів Відділ соціального захисту населення 

1 Комплексна програми 
соціального захисту населелння 
Старосалтівської селищної ради 

на період 2021-2023 р 

Матеріальна допомога 

187,346 183,014 

 Всього 187,346 183,014 

Розпорядник коштів Сектор культури і туризму 

1 Програма "Розвиток 
бібліотек Старосалтівської ОТГ 

на 2021-2023 р.р." 

50,0 50,0 

2 Програма проведення 
урочистих та святкових заходів 
на території Старосалтівської 
селищної ради Вовчанського 
району Харківської області на 

2021 рік 

136,450 136,450 

 Всього 186,450 186,450 

 

Наявність в ТГ затверджених програм дозволяє залучати різноманітні 
джерела фінансування тих чи інших заходів. 

 

 

 

Начальник фінансового відділу                            Валентина Струк 

 



 


