
УПРАВЛІННЯ З ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
ПОЛІТИКИ ЛИСИЧАНСЬКОЇ ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

МІСЬКОЇ РАДИ В ГАЛУЗІ 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА

Н А К А З
« 22 » червня 2018 р. 

м. Лисичанськ

№ 68/

Про внесення змін до спільного 
наказу від 30.01.2018 № 11/08/01-10 
зі змінами

Керуючись Бюджетним кодексом України, наказом Міністерства фінансів 
України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказом Міністер
ства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складо
вих програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рі
шенням Лисичанської міської ради від 28.12.2017 року № 41/579 «Про міський 
бюджет на 2018 рік», рішенням Лисичанської міської ради від 21.06.2018 року № 
47/704 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до спільного наказу управління з виконання політики Лиси
чанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства та фінансового 
управління Лисичанської міської ради від 30.01.2018 № 11/08/01-10 зі змінами, ви
клавши паспорт бюджетної програми на 2018 рік по головному розпоряднику -  
Управлінню з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово- 
комунального господарства за КПКВКМБ 1217420 «Забезпечення надання послуг 
з перевезення пасажирів електротранспортом» у новій редакції, що додається.

2. Координацію роботи та контроль щодо виконання цього наказу покласти 
на заступника начальника фінансового управління Лисичанської міської ради по 
бюджету та контрольно-ревізійній роботі Малик С.А. та начальника управління з 
виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального го
сподарства.

Начальник управління 
з виконання політики 
Лисичанської міської ради 
в галузі ЖКГ

В.Г. Сахань

Начальник фінансового 
управління Лисичанської 
міської ради

О.В. Сапегина



ЗАТВЕРДЖЕНО
м  Наказ Міністерства

фінансів України 
26 08.2014 № 8 36

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету’)

від /Ж??. ■ 2018 року №

наказ
фінансового управління Лисичанської міської ради 
(найменування місцевого фінансового ооФану) 

від ?г об 2018 року № &Л0/-/О
ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1 1200000 Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галізу житлово-комунального господарства

2.
(КПКВКМБ)

1210000

(найменування головного розпорядника)
Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галізу житлово-комунального господарства

3
(КИКВК МБ) 

1217420
(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом

(КПКВКМБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2600,736 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 2600,736 тис.гривень та спеціального фонду- 0,000 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про зайнятість населення", Закон 

України "Про міський електричний транспорт", Положення про управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства, яке 
затверджено рішенням Лисичанської міської ради від 24.11.2016 № 18/286, рішення сесії Лисичанської міської ради від 28.12.2017 р. № 41/579 " Про міський бюджет на 2018 рік", 
рішення Лисичанської міської ради від 21.12.2017 р. № 40/568 "Про затвердження Програми благоустрою та економічного розвитку житлово-комунального господарства м. 
Лисичанська на 2018 рік" з урахуванням внесених змін, рішення виконавчого комітету' від 16.01.2018 р. № ЗІ "Про організацію громадських робіт у 2018 році", рішення сесії 
Лисичанської міської ради від 16.03.2018 № 43/601, від 04.04.2018 № 44/647, від 10.05.2018 № 45/651, від 31.05.2018 № 46/685, від 21.06.2018 № 47/704 "Про внесення змін до міського 
бюджету на 2018 рік", рішення сесії Лисичанської міської ради від 16.03.2018 № 43/617, від 04.04.2018 № 44/649, від 10.05.2018 № 45/675, від 31.05.2018 46/703, від 21.06.2018 № 47/715 
"Про виділення коштів на фінансову підтримку КП ЛМР "Електроавтотранс"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг по перевезенню пасажирів м. Лисичанська міським електротранспортом____________________________________________________
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п К П К В К К Ф К В К Н азва п ідп рограм и

1 2 3 4

1 1217426 0453 Інш і заходи у сф ері електротран сп орту



8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн)

N з/п К П К В К К Ф К В К
Підпрограма/ завдання бюджетної 

програми загальний фонд спеціальний фонд разом

1 ,2 3 4 5 6 7

1217426 0453
Ін ш і зах о д и  у сф ер і е л е к т р о т р а н с п о р т у

2600 ,736 0,00 2600 ,736

1 1217426 0453

Забезпечення підтримки К П  Л М Р  
"Електроавтогране" для надання послуг з 

перевезення пасажирів міським 
електротранспортом

2455,836 2455,836

2 1217426 0453

Організація проведення громадських робіт 
задля забезпечення перевезень пасажирів 

міським електротранспортом шляхом 
залучення безробітних осіб

144,900 144,900

всього 2600,736 0,000 2600,736

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми к п к в к загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 3 4 5
Програма благоустрою та економічного розвитку 

житлово-комунального господарства м. 
Лисичанська на 2018 рік

1217426 2600,74 2600,74

В С Ь О Г О 2600,74 0,00 2600,74

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника
Одиниця

виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
1217426 Інш і заходи у сфері електротранспорту

1 1217426

Забезпечення підтримки КП  Л М Р  
"Електроавтотранс" для надання послуг з 

перевезення пасажирів міським 
електротранспортом

Затрат
1 обсяг видатків тис. грн. рішення міської ради 2455,84

2

кількість комунальних підприємств по 
перевезенню пасажирів міським 

електротранспортом, які потребують 
пі лтпимки

од. звіт комунального підприємства 1

П  родукту

1
кількість комунальних підприємств по 

перевезенню пасажирів міським 
електротранспортом, яким планується надання 

фінансової підтримки
од. заявка комунального підприємства 1

Ефективності

1 середня сума підтримки одного збиткового 
підприємства тис.грн. розрахунок 2455,84



I

1 2 3 4 5 6

Якості

1

відсоток кількості комунальних підприємств, 
яким планується надання підтримки, до 

кількості комунальних підприємств, які її 
потребують

відст. розрахунок 100,00

*
2 1217426

Організація проведення громадських робіт 
задля забезпечення перевезень пасажирів 

міським електротранспортом шляхом 
залучення безробітних осіб

Затрат

1 обсяг видатків тис. грн. рішення міської ради 144,90

П родукту

1

кількість безробітних осіб, яких планується 
залучити до громадських робіт задля 

забезпечення перевезень пасажирів міським
од. розрахунок 60,00

Ефективності

1

середньо річні витрати на залучення до 
громадських робіт задля забезпечення 

перевезень пасажирів міським 
електротранспортом 1 безробітної особи

грн. розрахунок 2415,0

Якості

1

динаміка середньорічних витрат на залучення 
до громадських робіт з благоустрою 

прибудинкових територій 1 безробітної особи 
у порівнянні з попереднім роком

відст. розрахунок 100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень к п к в к

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації
3інвестиційного проекту Пояснення, ЩО 

характеризують джерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13
В С Ь О Г О 0,00 0,00 0,00

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

2 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.Г.Сахань

О.В.Сапегина

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)


