
УПРАВЛІННЯ З ВИКОНАННЯ ПОЛІТИКИ ЛИСИЧАНСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ В ГАЛУЗІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО

ГОСПОДАРСТВА

Н А К А З

«03» березня 2020 м. Лисичанськ № 20

Про внесення змін до 
наказу від 12.02.2020 № 15

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 
Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвер
дження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів», в зв’язку зі змінами у бюджетному розписі управління на 2020 рік 
на підставі рішення Лисичанської міської ради від 27.02.2020 № 84/1196,

н а к а з у ю :

1. Внести зміни до наказу управління з виконання політики Лисичанської 
міської ради в галузі житлово-комунального господарства від 12.02.2020 № 15 
«Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік» зі змінами ви
клавши паспорти бюджетних програм на 2020 рік за КПКВКМБ 1216012 «За
безпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової 
енергії», КПКВКМБ 1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно- 
каналізаційного господарства», КПКВКМБ 1217310 «Будівництво об'єктів жит
лово-комунального господарства» у новій редакції, що додаються.

2. Координацію роботи та контроль щодо виконання цього наказу зали-



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М іністерства фінансів України 
26 серпня 2014 № 8 3 6
(у редакції наказу М іністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 роу №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від Сі (   ̂ 2020 року № _______

1. 1200000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

2 . 1 2 1 0 0 0 0
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

3. 1216013

ПАСПОРТ
бю дж етної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління з виконання політики Л исичанської м іської ради в галізу ж итлово-комунального господарства

(найменування головного розпорядника)

Управління з виконання політики Л исичанської м іської ради в галізу ж итлово-ком унального господарства

(найменування відповідального виконавця)

6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

0 3 3 6 4 1 9 7
(код за ЄДРПОУ)

0 3 3 6 4 1 9  7
(код за ЄДРПОУ)

12208100000

(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 бюджетної прог рами згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3134225 гривень,у тому числі загального фонду- 2480000 гривень та спеціального фонду- 654225 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Д ерж авний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в У країні", Положення про управління з виконання політики  
Л исичанської м іської ради в галузі житлово-комунального господарства, яке затверджено ріш енням Л исичанської м іської ради від 24Л 1.2016 №  18/286, ріш ення Л исичанської 
м іської ради від 28.11.2019 р. №  79/1146 "Про затвердження П рограми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою  м. Л исичанська на 2020 рік" з урахуванням  
внесених змін, ріш ення сесії Л исичанської м іської ради від 27.02.2020 № 84/1196 "Про внесення змін до міського бю джету на 2020 рік", ріш ення сесії Л исичанської м іської ради від 
27.02.2020 №  84/1221 "Про виділення коштів на ф інансову підтримку ЛКСП "Л исичанськводоканал"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п Ціль державної політики
і Організація житлово-комунального господарства та міського електротранспорту

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації об'єктів комунального господарства
8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 Забезпечення фінансової підтримки ЛКСП "Лисичанськводоканал" для забезпечення надання послуг з водопостачання та водовідведення міста
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1
Забезпечення фінансової підтримки ЛКСП "Лисичанськводоканал" для 
забезпечення надання послуг з водопостачання та водовідведення міста 2480000 2480000

2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 654225 654225
Усього 2480000 654225 3134225

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

N з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1
Програма розвитку житлово-комунального господарства та 

благоустрою м. Лисичанська на 2020 рік
2480000 654225 3134225

Усього 2480000 654225 3134225

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1

Забезпечення фінансової підтримки 
ЛКСІ1 "Лисичанськводоканал" для 

забезпечення надання послуг з 
водопостачання та водовідведення 

міста
1 Затрат
1.1 обсяг видатків, в т.ч. грн. рішення міської ради 2480000 2480000

1.2
погашення заборгованості за спожиту 

електроенергію грн. рішення міської ради 2480000 2480000

1.4 кількість комунальних підприємств, які 
потребують фінансової підтримки од. Листи ЛКСП 

"Лисичанськводоканал" 1 1

2 Продукту

2.1 кількість комунальних підприємств, яким 
планується надання фінансової підтримки од.

Листи ЛКСП 
"Лисичанськводоканал" 1 1

3 Ефективності

3.1 середня сума фінансової підтримки 
одного підприємства грн. розрахунок 2480000 2480000



1 2 3 4 5 6 7
4 Якості

4.1

відсоток кількості комунальних 
підприємств, яким планується надання 
підтримки, до кількості комунальних 

підприємств, які її потребують

відст. розрахунок 100 100

2 .
Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування

1 Затрат
1.1 обсяг видатків грн. рішення міської ради 654225 654225
2 продукту

2.1 кількість одиниць придбаного обладнання од. розрахунок 7 7

3 ефективності

3.1 середні видатки на придбання одиниці 
обладнання грн. розрахунок 93461 93461

4 ЯК О С ТІ

4.1
економія коштів за рік, що виникла за 

результатами впровадження в 
експлуатацію придбаного обладнання

грн. розрахунок 681069 681069

Н ачальник управління з виконання політики Л М Р в галузі Ж КГ

~ г

ІІ()ІвДЖ Е1ТО:
нравлінни Л исичанської м іської ради

хіво'гау правління

2020 р.
ІГ2. Г? 77

^а& лоз зл
Чх

О. САП ЕГИ Н А
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 №  836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 роу № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 0 $  0 &  2020 року № о і О _______

1. 1200000

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

2. 1210000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

3. 1216012

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галізу житлово-комунального господарства

(найменування головного розпорядника)

0 3 3 6 4 1 9 7
(код за ЄДРПОУ)

Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галізу житлово-комунального господарства

(найменування відповідального виконавця)

0 З 3 6 4 1 9 7
(код за ЄДРПОУ)

6012

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової 
______________________________________енергії______________________________________

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

12208100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 500000 гривень,)' тому числі загального фонду- 500000 гривень та спеціального фонду- 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про управління з виконання політики 
Л исичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства, яке затверджено рішенням Лисичанської міської ради від 24Л 1.2016 №  18/286, рішення Лисичанської м іської 
ради від 28.11.2019 р. №  79/1146 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2020 рік" з урахуванням внесених змін, 
рішення сесії Лисичанської міської ради від 27.02.2020 № 84/1196 "Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досяг нення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п Ціль державної політики

1 Організація житлово-комунального господарства та міського електротранспорту
7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації об'єктів комунального господарства
8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 Забезпечення функціонування теплових мереж



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

Мз/п Напрями використання бюджетних конітів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Забезпечення функціонування теплових мереж 500000 500000

Усього 500000 0 500000

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної'програми
гривень

N з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
і 2 3 4 5

1
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою 

м. Лисичанська на 2020 рік 500000 0 500000

Усього 500000 0 500000

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1
Забезпечення функціонування теплових 

мереж
1 Затрат

1.1 обсяг видатків, в т.ч. гри. рішення міської ради 500000 500000

1.2
розробка схеми теплопостачання м. 

Лисичанська гри. комерційна пропозиція 500000 500000

1.4 кількість схем, які потрібно розробити од. лист балансоутримувача 1 1
2 Продукту

2 .1 кількість схем, які планується розробити од. лист балансоутримувача 1 1
3 Ефективності

3.1 середні витрати на розробку 1 схеми 
теплопостачання гри. розрахунок 500000 500000

4 Якості

4.1 питома вага кількості виготовлених схем 
до запланової відст. розрахунок 100 100

А ’ - Цачаль'яик уіфавління з виконання політики ЛІМР в галузі ЖКГ
/л - \х -
у * / 'і гг А;'-»; с  г-‘ "

В.САХАНЬ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

V /XX ■Да'Нб іїоїбяіісеїпія: "
,= !< > * ' ‘  ■

Ріння Лисичанської міської ради
вого управління й

/7

Ж (підпис)

О. САПЕГИНА

2020 р.
(ініціали/ініціал, прізвище)

м.п.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 роу № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ
(найменування головного розпорядника коштів м ісцевого бюджету)

від Р І  2020 року № ,ЯО_______

1. 1200000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

2. 1210000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

3. 1217310

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджет ної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галіту житлово-комунального господарства

(найменування головного розпорядника)

Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галіту житлово-комунального господарст ва

(найменування відповідального виконавця)

7310 0443
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0 3 3 6 4 1 9 7
(код за ЄДРПОУ)

0 3 3 6 4 1 9 7
(код за ЄДРПОУ)

12208100000
(код бюджету)

4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1952934 гривень,у тому числі заг ального фонду- 0 гривень та спеціального фонду- 1952934 гривень

5. І Іідстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про управління з виконання політики 
Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства, яке затверджено рішенням Лисичанської міської ради від 24Л1.2016 № 18/286, рішення сесії Лисичанської 
міської ради від 23.01.2020 р. № 83/1179 " Про міський бюджет на 2020 рік", рішення Лисичанської міської ради від 28.11.2019 р. .У» 79/1146 "Про затвердження Програми розвитку 
житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2020 рік" з урахуванням внесених змін, рішення сесії Лисичанської міської ради від 27.02.2020 № 84/1196 
"Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік"_____________________________________________________
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п Ціль державної політики
1 Організація житлово-комунального господарства та міського електротранспорту

Підвищення експлуатаційних властивостей об'єктів житлово-комунального господарства і утримання їх у належному стані, забезпечення їх надійності та
7. Мета бюджетної програмгг: безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста
8. Завдання бюджетної програми:

N з/п Завдання

1 Проведення капітального ремонту ліфтів ____________________________________________________________________________________________________________1

9. Напрями використання бюджетних коштів



гривень

N з/п
Напрями використання бюджетних 

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Проведення капітального ремонту ліфтів 1952934 1952934

Усього 0 1952934 1952934

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

N з/п Назва місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Програма розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою м. Лисичанська на 
2020 рік

0 1952934 1952934

Усього 0 1952934 1952934
11. Результативні показники бюджетної програми

N з/гі Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 Проведення капітального ремонту 
ліфтів

1 Затрат
1.1 обсяг видатків грн. рішення міської ради 1952934 1952934
1.2 капітальний ремонт ліфтів грн. рішення міської ради 1952934 1952934

1.3
кількість ліфтів, що потребують 

капітального ремонту грн. рішення міської ради 3 3

2 Продукту

2.1 кількість ліфтів, на яких планується 
капітальний ремонт од. розрахунок 3 3

3 Ефективності

3.1
середні витрати на капітальний ремонт 1 

ліфта грн. розрахунок 650978 650978

4 Якості

4.1

питома вага кількості ліфтів, на яких 
планується проведення капітального 

ремонту, до кількості, що потребують 
капітального ремонту

відст. розрахунок 100 100

с/"' %
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