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.l, Met,a та завданllя бюллетноi програлrи на 2020 - 2022 poKrr:

l ) Me,l а бюдке t Hoi llрограмtt, с грокlt ii реалilацii;

Керц]ющтво i пJр.lвлiшц у вi,щrовiдriй сферr, протяголr звiшIого бlоджетцого року

2) завдаrrця бrоджетЕоi програмп;

обласrrого знаЙr*rя) рад, райоrтr*тх у Micтax рал (у разi ix cTBoperoo1 ,lадчr-х .*онод.вством повцоважеlь у вi,щIовrдrrй сферi

3) пiдставц реалiзацii бIодriетноi прOrрами,

Коцспrryцiя Украiш-l
Бlолкеl юа] кодскс yкpa'iiи
Податковий кодекс Украirи О
Заюlп Украiiи (Про Дсржавrflй бIолжет Украiц{ ца 2020 piк))
Закоц yKpaitfi{ "Про мiсцеве самоврядвашlя в YKpaiцi''
ЗокоII Украirfl4 "Про сл\окбу в органа\ мiсцевого самоврядранI]JI''
Закон Украirи "ГIро дост}тI до пФлi.ЕIоi шформацii''
Закон yKpairflr "Про судовлй збiр''
ЗУ "Про Ilaцiolra,lbl{y проtраму шформа[rзшlii''

змiЕа[м та доповценнялдl)



вихонавФоi оргаЕi]], органiв прокураý,ри, сYдiв та i}пшоi оргаIIi]] " (iз з]VtiIIаIм)

Проекl мiського бюдr(ету }л,Jfuсичацськ rra 2020 piK

11рогноз мiського бrоджеT м.ЛиоtтчатIськ на 202 1-2022 роки
ПоложеI*Ls про 1правлilпш власпостi JIисичапськоi Micbкoi радt

2) падходжснця для викоцацня бюджетцоi програмц у 2021-2022 роках:

|'; l l\

1t

5. Нддходження для впкоЕання бIоджетноi црограl\'tп:

пля пиrсонанltя бюдlкетноi пDогDамп у 2018 - 2020 роках:

20l8 piк (звiт) 20l9 piк (затверджено) 2020 piK (rryоект)

(j.,|) (?.t) (] l+l2)

1 3 J 1 9 10 ll t2

чаdхоаrвння iз
зааальноео фонOу
бюОхеrпу

] 829 08с ] l 56ij ]] 8.1l] (яj .1jjj ]82 l8 lбs .t 57j 450 5 076 з55 18 lб8 5 09zt 523

l8 lбЕ ] 5?3.150 5 076 355 lE 168 0 5 09l52з

усього
3 829 060 11 5бJ 3 Е40 61] l55s .:а.]

кол

202t piк (гrроrIIо] ) 
'

2022 piк (проIltоз)

(]|.l) (? 1ll)

1
l 7 9 l0

НаOхоOження iз
зааальноао фонOу

5 .+0l .,l]8 lБ lбS 5.+19 60б 5 (i()8 б' ]Е lб8 5 626 бj5

усЬого: 5.101 €6 18 rбЕ 5 ,ll9 606 5 60E.t67 1816Е ý 626 635



) вIrлаткll за кодапtлt Еl{опо]rtiчпоi rп,rаспфiliпцii вuдаткiв бIoltlier._y \, 2021 - 2022 роыах:

2021р]к(лрогяо5) 2U22 рiх(прогlоtr)

(?+8)

2 ] 6 7 8 9 l0
2,111 Заробiтна плата j 7.1? 91,:l J 7,t2 9.1]

212о lарахуваняя на оплаry працi 82з ц9 82] .l]9 852 ý7t 85] 37(

221о
"]редмети матерiали, обладнанtiя та

167 4!'i 167 tti 2Е] б2t 2Бl б2l

224о Эплата послуг (KpiM комунальних) 262 l?F 262 \1Е 216 а71 216 а7!
225о Видатки на вiдрядження 5 009 5 ]7a 5 ]75

2272
Сплата водопостачання та

3 285 ]] 485

227з Эплата електроенергii 53 5Е0 56 Б.r8

2274 Эплата природного rа]у 1.15 563 l5.1.!12
Экремiзаходи по реалiзацi] державних
(регiональних) програм, не BiдHeceHi до ]j 9з9 3 9J9

2800 ншl поточнl видатки 97 3.t]

з110
-]ридбання обладнання i прёдметiв
1овгострокового користчвання 1.t 868 1.1 llбl 1.1 86R

всього 5.10t ,l38 lE 1б8 5;t19 606 5 608 467 l8 16f, 5 626 бз5

4) ЕадаIIЕя кредr,t,гiв за колаilrп Класпфilrацii кредrrrуваrrпя бюд;кеrу у 202l -2022 poKar:

код 2021рiк(прогвоз) 202] iiк(прогноз)

(jr +) l l+Nl

l з .| s 6 8 9 10

усього t



6, BlrTpa t'П ЗП КОЛаППl Екопопtiчrrоi Kltactttp ilta tlii Brr1(:l l ltiB / кJl аспФiк I (ii t{рслпr)ltа tll lя бIолrкс I),i

1) вtIдаткlt за кодапIlI ЕкоIlоNliчIIоi to.Iасt,tфiкпl(ij l!IUlal,KiD бlодrкс,l,J,у 2018 - 2020 pot{ali:

2) падапIrя крсдптiв за кOда]tlш КJlаспфiкацii кредIrтуванrIя бюдаiету у 2018 - 2020 рокаr:

F

код z018trЦrdt) l0l9 цt t!.tlqriЁclD) !оз0 Ё. qrо.ьтl

ii-.l t i7i8) l t 11l:)

l J .l 5 6 7 8 9 !0 ll Il la
2l11 з3poýiTHB пrtэтl ] 699 39: r 6rrJи i ?l,r о8! .t !l{ ба! ] бl9.1(l:

' 
бlo a0!2lх! Нврвхумння i. оrrлsq пр€ч бlп ш!] бt0 0o.1 ?}l JJ( т!0,fi 796:rt 796rla

22.10
пrrпý.ff Фfirirп! лiffЕdDqщ

lE; тл ttj !о,|вЕllrер :!l31? !3с f,rl liJ,:.j l5J 0ll
zzl0 Опrtаrв послW (rpiri l(Dмyiмlrt*d l06]& lM.16! lJl6d] l33 660 Ijsl|}5 ll$ ll3ý
2250 Вiдaт4 !q Jщltlпс|инi l 7]i l 7l0 {.|2( .l l7a l7Jl
2212 crntr,a еqАопеrtrraпiя fi

'одрiЦЁдalI|lя
]6ll ? бl0 l l!l] f 0{l l(ц: .' |lý

2273 Оплatэ эfi€rпOаra9rii ,lJ 7(ý {{ m! .16llt] {6 tll d9 бl 4, бtl227l ОплЕ.а tтилqдrоaо arзу l lý б,в l lý 6r, l Ir:]] ll?1t: t-}|7l! lJ.a ?at

2lcp
оr *м м пфпл' т

] з7: ,!75феriо*алlrtrФ прсрц нэ i{rur€oc{l до
raf,q4li рЕl.тrу l ,6{ 1Tlj l11l

28m rrшl пdmц{ цдапl ýl,r: ]а( бr бJi 5l lli i ],i! ýa.a!' 6] rý ] ]0t 67 010
з1,1о

ПрlдЬннr. Флtд}оfiфя a прqдr.srlа
qфaпсlрФloaо xoplicTyarrnF 7 8:,] 7в, |.l8(, l{ Jбl |,{,6i l] абl
усьоrо J f,!,08l lltбt J 8{0 бl.] a ýsý 2r] It lбl a ý7J {.a ý 0?6Jst lc,&t ý lloa ýц

код 20lE Pi|(lBiT, 20l9 Pnrc]aTBep,t'nTHo)

(tr.) (7+l'r (1l+12)

1 2 3 { 6 7 ll 9 ll lz 1l

усього



, Ви,гра,[rr за llaltpяNraNtlI ttltкорIlс,гаlIня бlодriегппх KoпIl,iB:

1) вLlтратп за папрrlпtаплII BI|Kopltc l,аIIцл бюдr$егпих коштiв у 2018 - 2020 рокаI:

2) вптра,I п за цапря]\tаNrll вltкорпстанпя бIодrкетних Korцt.iB у 2021 - 2022 роках:

\l

виконавчими орr€lнами мiських
реслублiкансьkого АвтономноI Республiки
та обласного значення) рад, районних у
рад (у разi]i створення) наданих

повноваженьувiдповiднiй .

кредиторськоi заборгоsаностi :

договору про постачання елекгричнот
"Луганське енергетичне о6'еднання''

N
202l р]к(прогвоз) 2022 рik(прогяоз)

(З+Z1)

Е

розвпку

9

(7+ф

1 .l 5 6

1

Здiйснення виконавчими органами мiсЙrГ
(MicT реслфл iKa Hc"Kol о Авlономноi Респубпlки
Крим та обласного значення) рад, районниху
Micтax рад (у раэi]x створення) на'даних
]аконодавством поановаженьу вlдповiднiй

49Pi

5 ]б9 8.tý ] ]io(l 5 373 14я
5 57Е s66

з
-'lридбаяня 

обладнання i предметiв
1овrострокового користування l4 8б8 0 t.,86f, ];l3бЕ l.t 8бЕ

4
Виконання Нацiональноi програми
нформатизацi] j] 59i J1590 зj ]0l зJ 201
усього 5 40l .lзя 1Е 16Е 5.|19 606 5 60Е 46? lE l68 5 6:6 бl5



8. РезультатI,IвIli l1оliа!ники бrодrкетцоi програNIl,t:

1) рсзульта,гLlвпi поI(азники бюдiкепIоi прогJ,амх у 2018 - 2020 рtлсах:

\

N Дr.ерело llfi|)opil пi 20l8 р,k(звiт) 20] 9 рlк(заr вср,\,.спо) 2020рiк(проехт)

(5+б) (8+9) (]]+]2)

1 2 3 .l 6 Е 9 l0 11 l2 lз
1

кlлькlсть штатних одиниць 22 0a 0,00 12 00 22,Uc 22.0с :],0a :].ас

клькiсть отриманих листiв, звернень, заяв,
скаDг, lнфоOмацiй них зап итiв

2з86 0a 25пO,пс 250lr,OС 2500,сlс ]{L]U,Oi

кiлькiсть пiдготовлених л истiв, вiдловiдей,
2]з7.0l- ]l i7lrr] 2i00.,]r.] 250а,Oс 2500,0( ?50о,Q!

(лькlсть олрацьованих листlвl звернень , заяв,
)карг на одноrо працiвника ?0б.0( 206,l:l,] 2270с 2]7.0с 2]7 (la 0,00 227,Ul

rитрати на уrримання однiоi UJTaTHoi одиницi l7.1.l]: l7.1,05 ]02,6с ]U2,60 2j8,28 000 ]]8,]8

]астка опрацьованих листlв, звернень, заяв
)каDг v п загальнiй кiлькостi внуrрiшнiй облiк l00,00 0,0L 100,0с ] (J0,0c ]0a,0l] l00,L( 0.0с 1nc],00

1т

2) результативнi показнпклI бIоджетноi програми у 2021-2022 роках:

N
2а21 рlк(прогноз)

(5+6) (8+9)

l 7 ] ., 6 1 , l0

1 фенаважеь у вtdповВнiО сферi

клькlсть lJJтатних одиниць ]].l]с 0,0U ]] r[

(лькlсть отриманих листlвi звернень, заяв,
}карг, iнформацiй них запитiв курнал реестрач' 250о оa 0.0с 250c|,0c :5п0,0с

dлькiсть пiдrотовлених листiв, вlдповiдей,
]500.0с 2500.0( 2500.00

{lлькlсть опра цьованих л истiв, звернень , заяв,
:карг на одного працlвника ]]7.0l 22,10( ?21,aL z27-оN

]итрати на лримання однiеi штатноi одиницi :д,8] ?1.1,8j 25:1.2a 0.ас 25.}.2(

{астка опрацьованих листlв, звернень, заяв .

:карг Y ix загальнiй кlлькостl
}нуrрiUJнiй облiк I0l,a (l ]00,00 100,00 ]0а,Oс



9. Стрl,rсгура RплатIdR lla оIIJIа lJ, прлlli:

20l8 рiп (звlт) 20] 9 Pit (затверджеяо) 202l рi((прогноз)

3 5 6 Е 9 l0 11
эбоs'язкоsi виплати

] 528 65, ] 790 678 2 1.1llj5' 2 2.16.15]
:тимулlочi доплати та надбавkи | 1,7o 11( 1 424 oai 1.179 05с
усього 2 699 392 3 21.1685 3 бtD,r02 э 717,911 0 за76671

10. Чrlселыtiсть зайuятпI у бюджетЕпх ус,гановах:

N
Категорit лDацlвяяtjв

]l)18 plK (звlт) 2r]l 9 рik (затве!лжено) 2020 plK 202] PiK 2022 р,к

фrпл

l 3 ] 5 6 8 9 ll \2 1з l4 l5
1 Церl.€внiслужбовцi 20 0a 20,0t 0,0l 20,0с ]0,0с 20,0с
2 2,0с 0.00 2,al 0.0L ц,Oс 2,0с 2.(t ],0с

усього 22д0 0,00 0,00 0,00 12,0а 0,00 0,00 0,00 2z,00 0,0с 22,00 0,00 22,00 0,00

et

11. Мiсчевi/регiоrrапыti програмп, якi BllкorlyloTbcц в ллежах бrоджстноi прогрirмu;

1) мiсцевi/регiо!Iальнi програмц, якi вцкопуються в Nrежах бюдrriетноi програмп у 2018 - 2020 роках:

мiсцевофегiонmвоi Колп та якимдокуме!том
затверджеlа програма

20] 8 PiK GBiT) ?0] 9 PiK (rаrверджеяо)

-.**о*о (l}rl (]+8) (l0 + lD
1 ] .l 6 1 8 9 lп 11 12

усього 0

2) мiсцевi/рсгiоrtаlrьпi програппr, якi RLIконJ,Iоться в п!еяiах бrол,лiетrtоi rrрограмrл у 2021-2022 роках

202] PiK (проlllоз)



l"

6.,пяrс l,поi tItrогD^мц за paI ,,^-,-i0 lil^rIGoTw n(l:il]trTHY Y 2018 - 2020 poliax:
2r.t2] рjк (прогвоr)

12. Об'еrстп, якt влк"";
]О]9 PlK !лтве]rл{сно)

tlаiлмеяувонвя о6,юа
вцаовiдво до проеюно_

(оt!торпсно] докумевтацu

2а18 PiK (rBlT)

9 10 t1 12 lз

5 6 7 8

3

передбаqсЕня вtr,грат ца 2020 - 2022 роки,

Викоц&!rя проI,ра}м забезпсчус )TФавлiIЕц вдасностi Jlисиrlанськоi мiсъкоi рад,r

2018PiK

;,*11ж#i:ýfri:;;;,жжЁ.ffi*l,ъr}ilfrlffi,lЁ;нЁ:;;Хжу;l*х,ffi"l$i*,#к:Il;Н"1"9"'# 
хh, ' 

з09 з96,00 грIr" видатки Bltr(ogaнo па 100уо,

i'Б-#r". "" 
.or*,,,й Йо,,, поu*l lд 

ll'!Ф,ýTal:l] 
l]1лзаробiтrry 

rrпаry пемас

Ъ!Еlllяоваtо q}t-uтхl,'о 
"p'pon,n'o 

б'й tцфitвtкrrваlu l вtшонанiлв. ло8t lolш обсяз1

ffiжЁff*:r"r;}..жн,Ун-.-;:жТi].1'jlfi;",Т,:J.',l.Т;3ir;].*#;"сз82,89грrr 
rIередто]J(л\таЕськееIIергети'пtеОб'еДfIflЯ',(ПС!LqПОДОГОВОРУПРО

поспlчоlшя еlцгrр}}поt свергll )

2019рlк

у 2019 роlц д,ш ЕшrФf,l}ýц llрrтояи]tтоерffiýl;ffi 
^]r;;]fi,-,1i:"ilfrH:i:H 

:""f;1l;'*i#:J"
liюпжJпr| юцff{ tclslryt:Iи:B !шxopllc _

- й,",о ,rрrч 
' -р*'рд!Olл}оt з (м5 rric, lplt ЕruЦТхls,

- юttlтlшып пла:ruri t,"лр'1**,пщ''о'опо"'оч,*,",'" о,о"рзабезIIечещrя): 167,087 тис, грц, ,

- вlдрглксшý , ,|.J? firc l1лr,

- ,ЫЙоо,, *о-,фцtl,шi J,x посадови\ осiб - I _560 мс, грп,
-frлrr*rи. 

rв"ерiч.'ш. о(rллJваrтrя, irBeHTap -250,Зтис грн,

-:}:fi#,i#;1";.T,1"*o"u**,u*o'bукраiни(,'одаlхи,судовiзбори)-5,1,1з7,гис 
грп



202q]iK

у 2020 роцi дш викопаluш lц)оl,рамr, запроецюваlli бlолжещl призначешц на потоапi видатки в обсязi
Бt",tжспti кош,tи Hcooxl,/(lIl IlJ фбс,,печеIuл дirlпьносri рравлtшtя власIlост] Ja гакими нагц)я]\Jами:
- olma,la цр.ttll з парахр пDIпдI 4415,6-72 -1цс l.pH ви;цаткiв,
- ком}яальнi п,''аl,'эяai (волопостачаЕlя, газопостачаЕII'I та слецрозабезпечеIдrя):187,434 1ис грlt
- вlдрялr{ешDI - 4,7З9 тис. грлт,

пчр!пцешIя к!щiфiкацri посадових осlб - З,727 тис.грн,
- цредмети, матерlа.rи, облад:аrпш, ir8errTap -25З,024тис,грн,
- посJlу,и - 148,0З9 шс, грн.
- пото.tri видатrсr, повязнi з вrконатпrяi,t законiв Украitо{ (податки, судовi збори) - 63,720 тис фн

202ipiK

У 2О21 роцi лля вIfl(онаЕIIя Iщограми прогнозуоться бtоджетrr призначеlц]ll на по'.очнi видатки в обсязi

2a22plK

5 076,4 тис. грн

5 401,4З8тис грц

У 2022 роцi лля вIцопаIfirя 1Iрограми прогцозуються бюджетвi rцtизначеrпrя на пото.шi видатки в обсязi 5 60Е,467 тис. грн

1rl. Бrоджстпi зобов'язанrrя у 2018 i 2020 рокаI :

2) кредиторська заборгованiсть мiсцевого бюдкету у

l) крсдrl'rорська заборговапiсть мiсцевого бtодlкету у 2018 роцi:

кол

5)

Погацепо к!едпторсъкI
]аборювалlсть за Paxf ] IoK

1
3 ,{ 6 7 8 9

280о нUliпоточнiвидатки
зSj з8j

усього звз 0 заз 38з 0

2019-2020 poKaxf



3) дебiторська заборговаlIiсть ], 2018-20l9 рокдr:

4) апалiз 5'правлiння бrоджетнrrмIl зобов'язаппямп тfl rlpollo]Irцii щодо упорялктванttrl бIолrкетrrrlх зобов'язаtrь у 2020 роцi

вtiаслiдок впкорI|станЕя копrгiв спецiальпоI,о фопду бIодтiсту ), 2019 роцi, та очiк_-}Rаrli рсзультатIr у 2020 роцi.

2018 р,
Затвердя(сцi видатКи по спецiальномl, фон/{у сr.падаютЬ 14 880,00 грIr KacoBt видаткrr спецitulьцого фонд - 1i 56З грн.

2019р.
Затвердженi вида1,ки по спецiirцьному фоIlду скпадаIо,Iь l8 168,00 грп

2О2Ор.

IIлановi видатки по спецiальнолry фонлу сrстIадають 18168,00 грн

a?' Началь, шUr управлitпtя вллсяостi

Нлч.льппк вiддiлу бухгштсрсьNого обJiry Tn 1BiTHocTi

а

код

0] l)] 20l8 0101 20l9
01 0] 2020

Гlриqпя, впяIlк,lенпя l]).l L ]|холll1lt,r,\,) ] jкп1,1пr0 j

п'б.рlоп r)с LL

1 2 д 6
,7

8 9

усього



Затверджено

Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраIни

17липня 2015 року N9648

(у редакцii наказу MlHicтepcтBa фiнансiв
вiд 07 серпня 20t9 року N9ЗЗ6)

БЮДЖЕтниЙ ЗдПиТ нд 202о - 2о22 роКИ iндивiдуа.llьний ( Форма 2020-2)

Управ,лiнпя власпостi Дrсцчапськоi Micbкoi радlr ]l зз5з,7796
lJ,rшен)ФФя головяоm ро]пор,цrrчq мt +йiG" мtп i

(код TmoBoi вiло@оi пmпфiкацП видаткЬ ]а ктедп}зм
моцевого бюдхау)

t з1l

(код Ф еДРпо9

зз5з7796

з з] ]0i 80

(код m еДРПО9

12208100000
0l80 01]З lrflпа лiя,lьнiсlъ у c4lcpi державного 1правlrirпrя

(колс)lоrqФl^ц|F| ..,ь*ý,.".б.л;;йБ;.р*;;й;т
мrcифП@П ыцdкЬ т! йсцёвого бюд161 i
крелпувм бIодж-у)

{. Мста l,a завдаЕЕrr бюдrкетЕоi програмп па 2020 - 2022 рокц:

l) Mcтa бrоджетrrоi програмц, с,rроклt ii реалiзацii;

ЛiквiдаIliя Koloтa,,lblTrx пiдrрисмств Придбшпrя Maiiнa

2) завдаl|ня бюдrке l l|oi програмпi

3) пiдставц реfuliзацii бюдircтноi програмп.

"Констит},t{iя yкpailfl r
БюдкетЕdi кодекс ylФaila,
Закогrч УкраirоI (ПрО Державго{й бюдкеl YKparrM rta 2020 piK" д
Закон Yкpaiifl-,l ""Про мiсцеRе самовряlртаtfiя в YKpaiHi'''' lr
Закоц Учаiltr{ ""Про державlту ресстрацilо речовrА прав }п неtrл\оме маЙIо та ix обтткеIтьtrП
Постанова IФбiнеry Miнic]pb Yкpai'ю{ вiд 25 груд{я 2015 р, ]ф l l27 ""Про державну реестрацiю речовлоi црав на нерр(оме MsitrIo та ix обтяжеIъ''''

об'скгiв цер}хомого Maifira''''
Проект птiського бюджет1, м Лисичалtськ на 2020 piK
Прогноз мiського бюджеry пr.JIисичанськ на 2О21-2О22 роr&l
Полохеrтrrя про 1лрашiшц вдасностi Jfuси.]анськоi Micbкoi радI

(кол прогрФяоi шrcпф!,iцi в,д"пdв l rrv ТmоDоI !рогрщоl ЕсФlхrщ1

оюджету)

1?



5, Надrод,лсlrtrя лля вr,rкtlплtlltя бlодiлстrtоi llрогр1IIrl:

l ) lr^л\()-цriепIlrl д.IlrI вttкоIIапttл бк1,1яt e,t,rloi програпrп ),2018 - 2020 роl{лI:
2()2() PlK (lцюеш)

2018 piK звiт.1 20l9 piк (зат]rерджено )

код
(l]tl2)

(j,+)

9

(7+8)

lп 11 |2 1] 1l
l 5 6

2 3 Iр 1а2

наdхаdження iз

iаеальноео фонdу

2о ]92 20 ]92

i 750 000

НаOхоOження iз

спефальноао фонdу

l 750000

157 9.1.1
15? 94,1

20192 \721а2 1 750 000 1 750 000 1 9а2 7ох

/Gього 20192

2021-2022 роках:2) наllходяiсIiпя для вIlкоIlаIrпя бIод;liстllоi проI,рамп у

2022 piк (прогЕоз)
202l piк Фрогцоз)

(i,1] (7+8)

6 8 9 10

l ? з 5
L) з] 891

наOхоаження iз

заеальноео фонOу

/ lt)

33 а91 0 зз 891

УсЬого:
31?r0 зl 

'10
r'

6. Виrра,глt за кодами Економiчцоi ý,lаслtфiкацii вида Iкiв / КJIасrrфiкаllii кредитуваrrця бIод;кеry;

а
\ пr,пятk,п Tя копдпlи Eкorioмi,lцoi к,'Iдсифiкацii вцдаткiI бIоджету у 2018 - 2020 роках:

]0lE PiK(lBiT)
2019 рiь{!атRсрллтяо)

Код

01+] 2)

(rr]| (7-ý)

10 1l l2 13 1.1

.l 5 6 1 8 9

1
3

152 302 l57 91.1
r57 944

0]0 t92 zo l92,

0

l52 j02

224о Оплата послуг (KplM комунальних]
2а 40с

] ?50 000

20 400

2800 ншi поточнiвидатки
1 750 000l 750l)01)

з122
6]Ып,*.оиiu*ц,чо(придбчпп"]

157 9].l 0 157 94,1

20 l9] 1727Q2 l,s0 000 1 7s0 000 | 922,7о2

усього ?0192



код

7. Вlrтратп за цапряпtами впкорllс,ганц'I бюфt(етнпх кошt,iв:
{

l) ви,гратп за напрямамп впкорl!стацня бrоджетнпr коштiв у 2018 - 2020 роках:

,7]аIпIя крсдптiв за liодаNlл Класпфitiацii ltрсдrt,t5,ваtrпя бIол?ксц,у 2018 - 2020 роках:

3) вI|цаткrt rа колаМп Економiчпоi к.цаСцфiliацiт впдаткiR бюдкету у 2021 - 2022 portax:

' код 2al]] рiк(!рогвоз) 2022 рiк(прогЕоз)

!]r-ll

l 3 ,l 5 6 7 8 , l0
224о Эплата послуг (KpiM комунальних) ]l 7Ia з] 89l _]:] 89l

зсього зl7l зl ?10 33 891 зJ 891

{)llа/(llIilIяliрслlrt,iD:tаliолампК.]IаспфiкацiiкрсдrтувацЕrlбюдкету],2021 - 2022 рокаI:

кол

}"t,.l (]+1)

1 ] t 5 6 7 Е 9

l/сього

N

20lE рiк(зsiт) 2019 рit(затвердreхо) 2020 рiк(проеtr.т)

l.i..li i7+Ej (1]+]2)

1 2 ] 5 6 Е 10 11 12 lз 1.1

Лроведення техн,чноi iнвентарiзацii об'ектiв
нерухомого майна комунальноТ форми
власностi (що не входять до складу житлового
фонду), виготовлення технiчних паспортiв

]0l92 20 192 ]0 00N 30 000 30 000



тёrнiчноi iнвентарiзацi l об'октiв

маЙна комувальноiформи
:Tl (цо не входять до складу житлового

, виготовлення технiчних паспортlв

2) Bп,r,paTrr за напрямалпt викорпсгаlIня бIод,{ет}п,tх кошт]]1j:ТI

1) результатrlввi rlоказtruклr бrодrхс,гпоi rrрограturt у 2018 - 
''""":

8. Резуль,татrrDнi покДзникп бюдiкеrtrоi програмl1:

фlнансових pecypclB, як1 забезпечують

Фп.Е!Фt pecypciв на проведення

-__- -l_Lйл.тi л6'.ктlА на яких



a )qд ixroнrx|ý olqDaвfirо,
вЦ зaппыФi .iпыФтl o6ar]|6

ч5*,rв fioмy atbrroi фо9raи
cтl, l]K, r€ 

'водl.lъ 
t!р.tliцу пппоаого

(573 обоrъ)

*olqРdea0' ФФтф.Ёr!. rllдOчеФliо...€..ýlrоdt

ьа.а Фвiтuч,rо o.iюн€rrш судреиr
др пraльllоl ч|Ф€пьнфll оудфa{a
по я|оtм нооqипо звбезпешlt

вбуdоФноф нежчплфаео прUмщення за оdрефю Луеанська абл,м Лuсччанськj вул Геmьманська. аЗ

aаrFаlи пa придбаЁrя 1 rфи.llцsrяя

2) результативнi показнпки бюджстЕоi програми у 2021-2022 роках:

mеХН!ЧНОi tНфНФаРiЗаф аб'скmВ нерухамаеа м@ана камунальюI4фрмч власнасmi (ща не ц.пяmь dа скпаёу Nuплфоф 4юнф) вu.оп".ленн, -"хнlчн," ,..."pmil



1 ,l 7 8 , l0

Кiлькiсть об'ектiв, на яких планусться
поовести/пооведено технiчнч iнвентаDiзацiю

вн}трLшнiй облiк ],(,с j.a)с 0.0с з.Oс

Зитрати фiнансових pecypciв на проведення
гехнiчноi нвентарiзацiТ 1 о6'екта

]оговора, розрахунково
lЫдноUJевня планових
rсигнувань до кlлькостi
эбектiв)

l0.5] 00с 10,j, ]l l 0.0с ]II]

Вiдсоток кiлькостi о6'еп]о, на яких
заплановано/проведено технiчну iнвентарiзацiю
в ходi виконання бюджетноi програми вiд
]агальноi кiлькостi обектiв нерухомого майна
комунальноiформи власностi, цо не входить

до складужитловоlо фонду (57З обекта)

(вiдношення кlлькостi

эаплановано/проведено
гехнlчну iнвентарlзацlю
qо загальноi кiлькостi)

0,5с n.i0

9. Структурп вlлдаl,кiв rta oIt.Ttt,r,y uрацi:

2022 n,K rпрогпо'20] 8 PlK (зiiт) 20] 9 llk (затвердr{еяо) 20]0 plK (проеftт)

р

ф
10. Чисе,rьrriсть заr'iнятцх у бюджетних установах:

N
l\Jlcl ол l l|ацiвl]пк п

20]8 plK (зв]т) 2019 pix (затвердже!о) 2020Pix 202] PiK 202?р]к

2 J .l 5 6 8 9 10 11 12 lз 14 16

усього



11. MicrlcBi/peгiorraltblri rrрограпrп, rrKi впкоrrуrоr',ся в пrеiкаr бrодzкеrtrоi програмlt:

1) tiсцевi/регiональнi програпrrr, якi влконуIоl,ься в ]tter*ax бIолжетllоi програпrи у 2018 - 2020 ронаI:

N'iсцепоl/рсгiопщноi Коли та якпм дотументом
загворджена програь]а

20l8 piK (звiт) 20l9рiкGатвсрджеtlо) :0]0 pik (ллосл)

(.l + 5) (]+8) (I0+ ll)
J 6 7 8 9 10 ll 11

Проrрама'розвитку земельних
вiдносин м Лисичанська ЛуганськоТ
областi на 20]8_202О роки

рiшенням Лисичанськоi мaсько]
эади вiд 10 05 2018р Nа45/66з зl з0 00с

усього 30 000 30 000 30 000 0 30 000

пriсllсвi/реt,iональпi програNrI|, якi в'tконуtоться в пrсiпах бюд;кеt,поi llрограппr у 2021-2022 роках

202] piк tlрогвоз) 2022 рik (прогноз)

12, Об'скrи, якi вuкЪнуrоться в пrе;ках бюд;ке,лrrоi trрогра]ý,пt за рахунок коштiв бrодiкету розвl|тIý у 2018 - 2020 роках:

17

Haii мснував!я об'епr
вtдповlдЕо ло проеппо

кошторлспоi доr_чмептпцi]

20] ý plк (lBlT) 20l9 PiK (затверджено) 2020рiк(проеп) 202l PiK (прогЕоз) 2022 plK (прогqоl)

ео]шпку) 
{

3 6 7 8 9 1] |2 lз



l3. АtIаJtiз резJ,jtы,аl'iв, досяI,пу'I!I\ ltltac.пiJ(ot{ пlIliopllc l illllltr tiolll l ill

rrерсдбпчсIпtя вrrграr,rrа 2020 - 2022 potttt_

Влл<оlIаt*птr lцхlграЛм забс_]lIец,с Y]цlaB:lilIILl l],]Iacllocгi ,jlrrr.:tt.latlcl,r<or ьпсы(оl plll(It

20l8 piK

У 2018 роцi д,I в!д(онашш Iц)ограNм зirl'вердж]ено бIоджgгЕi щ)изцаченtш ( з 1рахуrапrшпl змiIr) в обсязi З0,0 тис грII

Ьупо заIцаIIовано llpon""r" .1."хнi.ол rгпзеtпарiзацilо колц,тtал],них об.тlш цер)хомого маiша, у lсjЛькос,Il 5 одп{шл,

Вrп(ористапо бюлжеТIIi кошти в обсязi 20,192 тис- грн за такими напрямами,

-Проведеrпrя Texri.cToi ilвеIfl,арiзацii обектiв Itер)хомого MaiGIa комl,rrальноi форлпr Lrласцостi (що не ]]xo,IцTb ло склалУ )ю{тлового фонлу ),

вигq,Iовлення на цих техшщlих паOпортiв з метою IIодaшышоi державноi ресстрацii rQaB ,гср!{торii!'Iьцоi громади на цl об€кти лця забсзпечеЕнJI

прове!ено .rехнi.пту irвеrшарiзацirо коvrqlilпьlиi обсrгiв нерцЬмого Maiara у KlЛbкocтr - З o.Цrloflli

загалыlа кiлькiсть обсктiв ком}rrальноi власностi, па,Ki вrготовлеrrо технi.пц' iIвентарiзацiю ЗбiПЬШСНО IIа З ОДЛПfl{i (0,52%)

2019 piK

Гра}пт.Еfiй обсrг за програмою - З0 тис гршrеrъ

ЗагLlановапо провсСти a""оiчrП irвенrарtзацiю коtтУтrа.lrьrп,rх обеrсriв нерlхомого MafuIa, у KillbКocTi - 2 одпхпli

пrцяхом внеоеtдtя вiдIовiдптх вiдомостей до ДержавrIого peeýi}y речовID( прав на нер)a(оме Maiiнo

Офщiiпrе визнатпrя i IIlдтверджсЕня державного фактY цабутгя громадоIо праtsа на Hepyioмe маiшо гарантус захист MaiEioBIDi rцав громад{,

ресс l1вцitо осiб, япti скJIались на

процед}ру
Гра1п{,пrrй обсrг за лрограмоIо - 120,702 тис грц

оп,!ати lyo збору з операцй з придбаrвrя (кrпiв:ri-продахg,) тIер}хомого l{aiiнa,

14. Бюд2кстIii зобов'яздння у 2018 i 2020 роках : ф
1) ктедlrторська заборговаtiiсть мiсцевого бюддету у 2018 роцi:

titl it.l1,1Kll tl 4ttttl]lt,бl(}j(aicl},J,2(llll pol(i, o,1ilý,llaIli рс i\,]lb llt l ll \, 2()t 9 pol(i, (,бlр1,1ltl,rlаttпя ltсобriлtrосti



lорсыiл заборIlл}аtIiсt.ь ItiсIIеRого бIодrксц, у 20l9-2020 poкaI:

З) дебi,l,орська заборговаIIiсть у 20l8_2019 роках:

код

l]] 0l 2о]ý 0l о] 20I9
01 0l:l]:0

Пршшшt ыll]ппФяяя Вжпт1 ]е\одл trlодо лiхвiдаllll
заборговаяоФi

l 2 ] 4 5 6 ,7
8 9

усього

t?
4) анп.пiз управлiнrlя бюдя<е,гrr!rмп зобовlrrзапцяNпr та пропозrrцii щодо уI|орядкlвапrrя бюдiкетнIrх зобов'язань у 2020 роцi

вЕасJriдок викорцсl,ання коштiв спсrliального фоlrлу бюдаtету 1;ЭOlЯ роцi, та очiIý/ванi рез)пьrотIi у iO2O роцi.
2019 piK

Рiшеrтrrям MicbKoI радI затверджецо витрати у cyMi l 750,О urс, грн lIa прилбаФш у ,(l)ýfirшJц"rýлr9ýнtсьlь.t .JлlЕ яlрдв.п.|ш tшюсrl 7{.J "а
lIача,пыtrN вiддПry б) хгплт€рськоrо об,пiIry та звiт!ост|



Затвердхено

Наказ Мiнiстёрства фiнансiв Укра-lни

17липня 2015 року N9648

(у редакцiI наказу Мiнiстёрства фiнансiв
вiд 07 серпня 2019 року N9ЗЗ6)

БЮДКЕ'ГНИЙ зАпиТ нА 2020 - 2022 роки iшднвiдуалъпltй ( Форяi 202Ъ2)

!, зl зз5з,1,I96
(код Tmoвoi вйоьflоl шФяфйФП вцатш та rтедJпутм

мiсцеDоlо бюджету)

зll

(кодяСДРПО'

зз5з,1,796
(кол Пповоi Dйошоi шФпфiкщП вrцаткЬ та ФедrпФм

мсцевоlп оюд}ету ta номер ч спсыi lоlоDно!о

рФлорядшm Komiв йсцевого йолм)a

12208100000зt 17]]0 7l з0 042l ЗдiйснеЕlя заходiв iз земlеусlрою

Уцравлiння власностi Лиспчапськоi Micbкoi ради

Управлtltrя в,пасностi Лиси.rаIrсr,коi МР

(кол прогрмо! паспфцщi.i ЕIцаткъ
та r?ед]пrъм tliсцевою бюджету) Еlцатш ]а кPедmrъм мOцсвого

(IвjЫе$ваlм бюлжетноi прогрмI ]плrо 1 ТlФо!ою лрогрш,Iою
йсцеЕого бюдхету)

п!оФфоr mсифiкаш
мrcлфкiлii ыщат@ m
Фепfrъаfu бюдхФу]

4. Mc,l,a та завданпя бюджетriоi програмп на 2020 - 2022 poкl,t:

|) Mc,l а бtодтtстltоi lIрограмll, cTpoкll i'i' реалiiацii;

ЗабезпечеIпц с,лмого розаиlку земелыих вiдIосlп{, 2020-2022 ром
2) заrrдаtrпя бrоджеткоi прогрпмп;
IJстановлсшrя водоохороцних зон та llрибре}{GЕD( см}т,Паспор1изацiя водкх обсктiв,Тр {сфсри ( офор},!'lеЕlя докумен1]]] на право користраш{rI земеjьними
дlJlяfiаьм).ВстаноВлетпrя меж ад1,liнiсЦатlвно-територiа,тьНоi одпд,lцi - Micтa Лисичанськ,,IIвецтарlзацlя земеJIь населецого Iццкту

3) пiдстави реатiзацii бюдriетilоi rIрограмц.

"КонстrDцiя yкpailи
tг Бюддетrчtй кодекс Украiшл

земсльtflо]i кодекс ykpcit -r

Водпаi кодекс Украrгм
Закону yкpailд-] (Про Дерх(авIflIii бlомеI Укра]цпr ца 2020 piк)
Закону yкpailflr (Про зепr,теустрiйli
Закон Yкpair r "Про Лср]кавIпй земепьшдi кадаOтр'' {
Закон \rаirпr "Про мiсцеве самоврядвалrя D YKpaiHi''
Закон Уцраiлtи "Про дост}т до п}бпi.{rоi iнформацii''
Постанова кМУ вiд 1 1 жовтця 2002 р_ N 15З 1 "Про експерп{у rрошову оцirпсу ]емельlfl{х дiлщlок||

Постапова Кабiнету MiцicTpb yкpaiш,I вiд 23,05,2012 J\e 513 <Про затверджсlтrтя Порядq, проведеrrrrя itвентаризацii земеJ,Iь)
НаКаЗ MiHicTePcTBa еКОЛОГii Та Природ{!fi ресlрсЬ Украirи вiд 18,03,20l3 Nq99 "Про затверджеrrrrя Поряд\т розроблеrfl{я паспорm водIого об,ектаlt
Ilpoeю мiського бюджету ь{.JIисrтчанськ rra 2020 piK
Прогноз мiсr,кого бюдкету м JIисичшrсък на 202 1 -2022 роюl
llоложеЕrя про упраз.]IiЕIя власностi JlисцчдIськоi Mlcbкoi радi



5, Надхолrксlпrя для BIlltoIlalllrя бlолжс IlKli lIpot,pallltl:

1) tlадхtlлiкенrlя ллrI BltкotlaHпrI бtодrксI,rlоi програNtlI J,20l8 _ 2020 роках:

2018 PiK (зuiт) 20l 9 pir< (зrr ш cp71llcr ro ) 2020 piк (проскI)

(i-r (?,i) (1]+]2)

1 а 3 6 1 9 10 11 |2 lз 1.1

НаOхаOження iз ]20 7з]

уGього r20 7зз 0 9Е 917 9Е 91? 0 ll0 000

2) надходжснrrя для вIлконання бюдrкетяо'il програми у 2021-2022 роках:

ко.]

2021 piк (проп]оз) 2022 piK (rrрогноз)

(7+8)

1 з .l 6 7 Е 9 10

наdхоdження iз 8.:i 56с 89 (ц] s9 042

УсЬого: 84 560 84 560 а9 042 89 0.1?

6. Вптратrr за кодами Екоuомiчllоi lý,lасllфiкацii видаткiв / Класttфiкацii креди],уваtrпя бrод2кету:
tt

1) вLlдаткп за кодпмп Економiчпоi к,Iдспфiкдцii впдаткiR бIодже,гу у 2018 - 2020 роках:

код 20lE piN(lDiT) 2019 PiK(laTBcРдi€Ho) 2020 Diк(лросm)

Фецimф
( 1,:. (7+8) (] l+l2)

1 3 { 6 8 9 10 ll |1 lз 1.1

224о Эллата послуг (KpiM комунальних) ] 20 7]] r20 7зз 9ý 9l s0Ooc 80 000

усього 110 ,зз 0 l?0 733 0 Е0 000



!ttlrt кредптil, за кодап!п Класпфiкацii крслtrtувдIпlя бI()лriс,tу }, 2018 - 2020 рокаI:

код

3) вI|латкI| за кодаппI Еконоlriчноi rо,Iасифiкацii влдаткjв бюдrкету 1, 202l - 2022 poкar:

-{) lIa]tillll1,1 l{рел|ll,iR за ltолап,rrl KLraclt{liKallii l{pc]lt1,1"\,ltaIlHя бlоджсту у 2021 -2022роках:

!'7, Вrrrрчrrr ru rrчпрq]r;дпtц впкористаЕня бюдкетнцх коштiв:

код
202l piKl llрогно'

2022 !1к(п!огяоз)

l]{, (7+ll)
1 2 ] .{

224о
5

9 10(.)ллата по.пчг akпii, члмvц--.---\ 8.156c Et 560 89 042 Б9 L],liвсього 81 5б0 E.l560 89 0]2 0 89 0.12

202l рlк(про.яоз) 2022 р,к(прогяоз)

(]+4)
(7+8)

1
3 { 6 7 8 9 lп

усього

1) Blпparп tа напрямамц вцкорI|станця бюджетнцх коштiв у 20l8 - 2020 роках:



202| 2(lz2

8. Результатr,Iвrii показtlrrки бrод?к;тноi програмIr:

!) BtrтpaTIr ta uапрrlп{апtt,l вtлltорпстацпя бrол,|iс,l !lt,lI liоlп,l,iв у роках:
:ll1-1|,ldnPilxnl

2021рIк(лрогяоr)

N
(зr 1)

(7+ý)

9 10
,2,

8.156c

б
,7

1
Е4 s60 89 04; 89 0.12

нвентарiзацiяземель населеного пунк,у
в4 5б0 Е9 0.12

89 0,12

}'сЬого
Е] 560

результатпRпi покдзнпкц бюд?лiетttоi програмtл у 2018 - 2020 роках:

БГйь. на яrrrr ппамузtЕi проlagтr

фdйо9еfiЕ lв.r,rt. Ф.Jiрfirпд фr'

рiчок мiс.l, по ,aru Фобцдпо

роботи по acra roaлBrrrE rairель

фонду тa iддро,Фонпrх loн



Ф

.t .l 5 6 Е 9 10 ]] 12 ]з

кlлькlсть рlчок Mlcтa по яким плануеться
провести роботи по встановленнб aемель
водного фонду та водоохроннихзон

rнуrрiUJнjй облiк 1.0(

Видатки на розробку одного проеrry
rемлеустрою щодо органiзацii i встановлення
rемель водного фондута водоохоронних зон

1оговора, внугрiшнlй

uiдсоток робiт з робробки проекгу эемлеустрою
щодо органiзацп встановлення земель sодного

Ронду та водоохоронних зон рiчки до
необхiдноI кiлькостi зазначених проектiв, як]

необхiдно розробити на тениторii Micтa

1нугрlшнiй облiк

з |1ас пар mOза цiя ваdнчх фскm 1в

Кiлькiсть водних обсmiв по яким необкдно
провести паспортизацlю rнуrрiшнiй облiк 2,t]l] 0,0с 2.l-|i 0,00

(iлькiсть водних обсктiв по яким планусться
]о:rробити паспорти

rнугрiUJнiй облiк 2.ас 00t 2,0с 0.0с

]ереднi видат(и на ] водний обскт
эесурсiв Луrанськоi
эбластi

l8,0c l8,0l] 0.0L

Зiдсоток водних обектiв по яким планусться
lровед€ння паспортизацii до водних обектiв по
аким необхiдно розробити паспоDти

rнуrрiшнiй облiк ]00.0с 0,0с 0,0L 0.0с

Трансферч ( оформлення пра@сФанфлююччх фкуменпlв на права карuспуаання @мельнUмц diлянкавч)

(iлькiсть земельних дiлянок, якi потребують
]формлення права коDистvвання

rнугрiшнiй облiк 1,0с ].0l' 000

(iлькiсть земельних дiлянок, по яким
заплановано оформлення права корисryвання

uнrрiшнiflблiк 1,0c 1.0t а,Oс

:ередня Bapтicтb робiт
коUJторис на виконання
rопографо-геодизичних
rа эемлевпорядних робiт

2б,Oс ]6 0с

вiдсоток земельних дiлянок до тих, якi
необхiдно оформити

розрахyнково(вiдношенн
я затрат до продукту)

l00,0l: Lп0,0с 0.00 0,0с



2) резуJlьтатI|вIIi показпliки бIоджс,rпоi проl paNtIt у 2()21-2022 pol(ax:

N

(5 6) (8|9)
1 z 6 ll 9 10

9. CTpyKTvpa вItда l KiB на оплату IIрацi:

1,1. Мiсцевi/регiональнi програми, якi викоЕу|оться в межах бюджетрii програмлt:

20] 8 Pix (звlт) 20]9 рlr (затверджеяо) 2020рiк(просю)

.}+".r

1 2 1 5 7 9 l0 11

/сього

10. Чпсельцiсть зайнятих у бюджетних установах:

N
каTercpii працiвнцкjв

20l8 Pir (хвlт) 2019 PiK (затвФджсяо) 2020PiK ]()]l PlK 2022 р,к

1 2 з .l 5 6 7 а 9 |0 ll |2 lз 1.{ lб
1

усього

l) мiсцевi/регiона.Пьпi програмп, якi вцtiоцуються R MeiKax бюддетноi програми у 2018 - 2020 роках:

мiсцевоi/регiоп ьяоl Колп та якпмдокумелтом
затверджеяа проryама

20l8 PiK (звlт) 20]9 piK (затверджено) 2020 р,r (проеrr)

(7+8) (l0+ ll)
1 а 3 a 6 8 9 l0 11 ]2

1

-1рограма 
розвитку земельних

зiдносин м Лисичанська ЛуганськоТ
]бластl на 2018_2020 роки

рiшенням Лисичансько, Micbкoi
]ади вiд 10 05 2018р Ns45/66з зi
iмiнами

l]0 00с .l80 00с 48000с

усього 298 000 298 000 120 000 l20 000 .t80 000 .lB0 000



irilрегiоналыri проI,ра]uп, яl{i RпкоrIукrгься в мсяtах бIод?liс'l'Ilоi ltрогрдi\.пr у 2021-2022 pot{ax

2022 PiK (прогяоз)

12. Об'ек-ти, якi впконуIоться В межах бюджепIоi програмlл за рахуЕок коштiв бюджету розвитьт у 2018 - 2020 роках:

Наiiме,т}ваяня обtjкта
в]дповlдяо до проектjю

кошторпсяоl локумсвтацlI

2а]8 PiK (звlт) 20l 9 PiK (затверд,(епо) 2020 PLK (проеkт) 202] рik 0lрогяоз) 2022 plк (прогЕоз)

з .l 6 1 8 10 1l l2 13

передбачеЕпя !rптрат па 2020 - 2022 рокп.

заIцацовано провести роботи з ЬеLiтаризацii земцi на суму 100000 грн.



14. Бюдiкстнi зобов'язапня у 2018 i 2020 роках :

1) кредrIторська заборI,оRапiсть мiсцевоI,o бlодя{ету у 2018 роцi:

код

Змiна

5)

Погппецо tредпторсьrу
rаборювавlФь за ра\]нок

2 3 s б 7 8 9 10

усього

2) ктедпторська заборгованiсrr, мiсцевого бrоджеr,у у 2019-2020 роках:

код 2019 plK 2020 piK

плаыуФься погасmп

(з-5)
(8_]0)(4_5_6)

l 2 3 1 5 6 7 Е 9 11 12

усього

3) дебiторська заборговлпiсть у 2018-2019 poKar:

код

о
0] 0] 20] 9 0l 01 2020

Прпчuпп впяпкнеяня ВжитI ]аходп цодо лlхвlдацл

заборmваяоФ,

l 2 4 ) 6
,7

8 9

усього

lE

4) аналiз управлiнпя бtоджетпимп зобов|язаннями та пропозицii rцодо упорядктвання бюджетппх зобов'rIзаць у 2020 роцi



вfiаsлЦоiiвirкорfiСх'фrйя Koпfтiit cmeliirмýФi.o фоцлу]бЮФ,|iСтуt Ф19 по. цi, Та очilý:лФi'рез;пьтатя у2Ф0 роцi.

l{iqanb,{rrrrmplв.'lнl{n ыiавrостi

ндqшыц|E вiдди) фrt !iтср.LlФъ ойiьт та tBiLlo.гi

|. ьl J"

,

il


