
УКРАЇНА
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВІЙСЬКОВО- 
ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ МІСТА ЛИСИЧАНСЬК ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

« / £  » жовтня 2020 м. Лисичанськ № /Л і?

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 затвердження 
складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», 
в зв’язку зі змінами у бюджетному розписі управління на 2020 рік на підставі роз
порядження керівника військово-цивільної адміністрації від 12.10.2020 №533,

н а к а з у ю :

1. Внести зміни до наказу управління з виконання політики Лисичанської мі
ської ради в галузі житлово-комунального господарства від 12.02.2020 № 15 «Про 
затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік» зі змінами виклавши па
спорти бюджетних програм на 2020 рік за КПКВКМБ 1216013 «Забезпечення дія
льності водопровідно-каналізаційного господарства», КПКВКМБ 1217426 «Інша 
діяльність у сфері житлово-комунального господарства», КПКВКМБ 1217461 
«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за ра
хунок коштів місцевого бюджету», КПКВКМБ 1218110 «Заходи із запобігання та 
ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» у новій редакції, 
що додаються.

2. Координацію роботи та контроль щодо виконання цього наказу залишаю за



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 житлово-комунального господарства військово- 
цивільної адміністрації міста Лисичанськ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

від ■ { 0  2020 року № / / і  _____

1200000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області
0 3 3 6 4 1 9 7

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

1210000

(найменування головного розпорядника)

Управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області

(код за ЄДРПОУ)

0 3 3 6 4 1 9 7

3.

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету) 

1216013 6013 0620

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 20980971 гривень,у тому числі загального фонду- 17421746 гривень та спеціального фонду- 3559225 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 житлово-комунального 
господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ 
Луганської області від 15.09.2020 №342, рішення Лисичанської міської 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", рішення сесії Лисичанської міської ради від 27.02.2020 № 84/1221 "Про виділення коштів на фінансову підтримку ЛКСП "Лисичанськводоканал", рішення виконавчого 
комітету Лисичанської міської ради від 07.07.2020 р. №230 "Про перерозподіл видатків міського бюджету міста Лисичанськ, передбачених Управлінню з виконання політики 
Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства на 2020 рік", розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанськ від 14.08.2020 №77, 
від 03.09.2020 №261, від 09.09.2020 №302, від 25.09.2020 №435 "Про виділення коштів на фінансову підтримку ЛКСП "Лисичанськводоканал", розпорядження керівника військово- 
цивільної адміністрації м. Лисичанськ від 14.08.2020 №75, від 03.09.2020 №263, від 09.09.2020 №307, від 25.09.2020 №433, від 12.10.2020 №533 "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

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



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

17421746 17421746

2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3559225 3559225
Усього 17421746 3559225 20980971

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

17421746 3559225 20980971

Усього 17421746 3559225 20980971

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 
ЛКСП "Лисичанськводоканал" для 

забезпечення надання послуг з 
водопостачання та водовідведення 

міста
1 Затрат
1.1 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 17421746 17421746



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 продукту

І.1 кількість одиниць придбаного обладнання од. розрахунок 8 8

2 ефективності
2.1 середні видатки на придбання одиниці 

обладнання грн. розрахунок 444903 444903

3 Я К О С ТІ

3.1
економія коштів за рік, що виникла за 

результатами впровадження в 
експлуатацію придбаного обладнання

грн. розрахунок 1281069 1281069

Начальник управління ЖКГ ВЦА м. Лисичанськ В. САХАНЬ
_ІШЛДИІ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління ВЦА м. Лисичанськ
І а ч а л ь " й с н - Р  управління

V V., V Г ї і , УхП
2020 р.

О. САПЕГИНА__________________
(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 житлово-комунального господарства військово- 
цивільної адміністрації міста Лисичанськ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від / 6 .  / 0  2020 року № / ? О _____

1. 1200000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

2. 1210000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

(найменування головного розпорядника)

Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галізу житлово-комунального господарства
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

3. 1217426

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

7426
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

(найменування відповідального виконавця)

0453 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

5143726 гривень,у тому числі загального фонду- 5143726 гривень та спеціального фонду-

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)

0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 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 
розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області від 11.08.2020 №04, 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. № 79/1146 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та 
благоустрою м. Лисичанська на 2020 рік", рішення виконавчого комітету від 17.12.2019 р. № 639 "Про організацію громадських робіт у 2020 році", розпорядження керівника військово- 
цивільної адміністрації м. Лисичанськ від 09.09.2020 №307, від 12.10.2020 №533 "Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік", розпорядження керівника військово-цивільної 
адміністрації м. Лисичанськ від 09.09.2020 №303, від 08.10.2020 №528 "Про виділення коштів на фінансову підтримку КП ЛМР "Електроавтотранс"
6 .1 (ілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання послуг по перевезенню пасажирів м. Лисичанська міським електротранспортом
8. Завдання бюджетної програми:

N з/п Завдання

1 Забезпечення підтримки КП ЛМР "Електроавтотранс" для надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом



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 підтримки КП ЛМР 
"Електроавтотранс" для надання послуг з 

перевезення пасажирів міським 
електротранспортом

5143726 5143726

Усього 5 1 4 3 7 2 6 0 5 1 4 3 7 2 6

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

5143726 5143726

У сь ого 5 1 4 3 7 2 6 0 5 1 4 3 7 2 6

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

З а б езп еч ен н я  п ідтр и м к и  К П  Л М Р  
" Е л ек тр о а в т о т р а н с"  д л я  н адан н я  

п о сл у г  з п ер ев езен н я  п аса ж и р ів  м ісь к и м  

ел ек т р о т р а н сп о р т о м
1 З а т р а т

1.1

кількість комунальних підприємств по 
перевезенню пасажирів міським 

електротранспортом, які потребують 
підтримки

од. заявка та звіт комунального 
підприємства 1 1

2 П р о д у к т у

2.1

кількість комунальних підприємств по 
перевезенню пасажирів міським 

електротранспортом, яким планується 
надання фінансової підтримки

од. заявка комунального 
підприємства 1 1



1 2 3 4 5 6 7

3 Е ф ек ти в н ост і

3.1
середня сума підтримки одного 

збиткового підприємства грн. розрахунок 5143726 5143726

4 Я к о ст і

4.1

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

підприємств, які її потребують

відст. , розрахунок 100 ^  . 100

Начальник управління ЖКГ ВЦА м. Лисичанськ

[А м. Лисичанськ
ідвління

Шж 2020 р .

В.САХАНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.САПЕГИНА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



1. 1200000________
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

2. 1210000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

3. 1217461

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

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 житлово-комунального господарства військово- 
цивільної адміністрації міста Лисичанськ______________
(наймеї

від
головного розпорядника коштів місцевого бюджету)гнування головного розпорядника кошті!

/ ь .  / О  2020 року № / / о

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
Управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області

(найменування головного розпорядника)

0 З 3 6 4 1 9
(код за ЄДРПОУ)

Управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

0 3 3 6 4 1 9
(код за ЄДРПОУ)

7461 0456

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 
__________________рахунок коштів місцевого бюджету__________________

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

12208100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 13013908 гривень,у тому числі загального фонду- 9663908 гривень та спеціального фонду- 3350000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", 
Положення про управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника 
військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області від 15.09.2020 №342, 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. № 79/1146 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. 
Лисичанська на 2020 рік", рішення виконавчого комітету' Лисичанської міської ради від 07.07.2020 р. №230 "Про перерозподіл видатків міського бюджету міста Лисичанськ, 
передбачених Управлінню з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства на 2020 рік", розпорядження керівника військово-цивільної 
адміністрації м. Лисичанськ від 21.08.2020 №110, від 03.09.2020 №263, від 07.10.2020 №517, від 12.10.2020 №533 "Про внесення змін до міського бюджезу на 2020 рік"

7

7

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

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

7. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг
8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури
2 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3 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 утримання об'єктів 

транспортної інфраструктури 2303903 2303903

2 Проведення поточного ремонту об'єктів 
транспортної інфраструктури 7360005 • 7360005

3 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 3350000 3350000

У сього 9663908 3350 0 0 0 13013908

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
11 рої рама розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. 

Лисичанська на 2020 рік 9663908 3350000 13013908

У сього 9663908 3350000 13013908

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 Забезп еч ен н я  утр им анн я  об'єк т ів  
т р ан сп ор тн о ї ін ф р астр ук тур и

1 П родукту
1.1 протяжність утримання доріг км перелік доріг 223,3 223,3

1.2 кількість діючих світлофорних об'єктів, 
які планується утримувати од. план робіт 7 7

1.3 обсяг споживання електроенергії на 
світлофорні об'єкти в рік тис. кВт розрахунок 12,0 12,000

1.4 плановий обсяг нанесення дорожньої 
розмітки м2 кошторис 709,08 709,1

1.5
кількість об'єктів транспортної 
інфраструктури, які планується 

утримувати
тис. кв. м інвентаризаційна відомість 1543,9 1543,9

2 Е ф ективності

2.1 середні витрати на утримання 1 км доріг ірн. розрахунок 8292,6 8292,6

2.2 середні витрати на утримання 1 
світлофорного об'єкту грн. розрахунок 44245,9 44245,9

2.3 середні витрати на споживання 1 кВт 
електроенергії грн. розрахунок 3,537583 3,537583

2.4 середні витрати на нанесення 1 м2 
дорожньої розмітки грн. розрахунок 141,0 141,0

2.5 середня вартість утримання одного об'єкта 
транспортної інфраструктури грн. розрахунок 1492,3 1492,3



1 2 3 4 5 6 7
3 Я кості

3.1
динаміка кількості авто доріг, що 

утримуються, порівняно з попереднім 
роком

відст. розрахунок 100 100

3.2
динаміка кількості світлофорних об'єктів, 
що утримуються, порівняно з попереднім 

роком
відст. розрахунок 100 100

3.3
темп зростання середніх витрат на 
споживання 1 кВт електроенергії 
порівняно з попереднім періодом

відст. розрахунок 100,5 100,5

3.4
питома вага фактичного нанесення 

дорожньої розмітки до запланованого 
обсягу

відст. розрахунок 100 100

3.5
динаміка кількості об'єктів транспортної 

інфраструктури, що утримуються, 
порівняно з попереднім роком

відст. розрахунок 100 100

2 П роведення  п оточ н ого  р ем он ту об'єктів  
т р ан сп ор тн о ї ін ф раструк тури

І Затр ат

1.1 площа вулично-дорожньої мережі, всього тис.кв.м. перелік автомобільних доріг 1573,3 1573,3
2 П родукту

2.1
площа вулично-дорожньої мережі, на яких 

планується провести поточний ремонт 
асфальобетонного покриття

тис.кв.м. план робіт 10,051 10,051

3 Е ф ективності

3.1 середня вартість 1 кв. м поточного 
ремонту вулично-дорожньої мережі грн. розрахунок 708 708

3.2 середня вартість встановлення 1 
дорожнього знаку гри. розрахунок 2935 2935

4 Я кості

4.1
динаміка відремонтованої за рахунок 

поточного ремонту (асфальтобетонного 
покриття) площі вулично-дорожної 

мережі порівняно з попереднім роком
відст. розрахунок 70 70

3 П ридбан н я  обл адн ан ня  і п редм етів  
дов гостр ок ов ого  к ористування

1 Затрат

1.1
придбання машини дорожньої 

комбінованої МДКЗ на базі самоскида 
МАЗ

грн. 3350000 3350000,0

2 П родукту

2.1 кількість одиниць придбанного 
обладнання од. лист КП "Лисичанський 

Шляхрембуд" 1 1,000

3 Е ф ективності

3.1 середня видатки на придбання одиниці 
обладнання грн. розрахунок 3350000 3350000



1 2 3 4 5 6 7
4 Я кості

4.1
еокномія коштів за рік, шо виникла за 

результатами впровадження в 
експлуатацію придбаного обладнання

грн. розрахунок 696492 696492

Начальник управління ЖКГ ВЦА м. Лисичанськ

ПОГОДЖЕНО: 
Фінансі ВЦА м. Лисичанськ

[і її іансо но го-у правління

2020 р.

В. САХАНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

О. САПЕГИНА
(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 житлово-комунального господарства військово- 
цивільної адміністрації міста Лисичанськ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від / 6 ,  / О  2020 року № / / О ____

1. 1200000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області 0 З 3 6 4 1 9
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

2. 1210000

(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника)

Управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області 0 З 3 6 4 1 9
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

3. 1218110 8110 0320

(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 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 програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 49071 гривень, у тому числі загального фонду- 0 гривень та спеціального фонду-

(код бюджету)

49071 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про управління житлово-комунального 
господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ 
Луганської області від 15.09.2020 №342, Протокол засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 08.10.2020 №3, розпорядження 
керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанськ від 12.10.2020 №533 "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

7. Мета бюджетної програми Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 Забезпечення заходів з подолання наслідків ускладнення погодних умов на території міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля

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 заходів з подолання наслідків ускладнення погодних 
умов на території міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля 49071 49071

У сь ого 0 49071 49071

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
У сь ого 0 0 0

1. 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

З а б езп еч ен н я  за х о д ів  з п о дол ан н я  
н а сл ід к ів  уск л а д н ен н я  п о го д н и х  ум ов  

н а т ер и т о р ії м іст  Л и си ч а н с ь к , 
Н ов одр уж есь к , П р и в іл л я

1 П р одук ту 0

1.1 кількість покрівельного матеріалу, який 
планується придбати од. заявка ЛКСП 

"Лисичанськводоканал" 4 4

2 Е ф ек ти в н ост і 0

2.1 середні витрати на придбання 1 
покрівельного матеріалу грн. розрахунок 12267,75 12267,75

3 Я кості 0

3.1 питома вага придбаного покрівельного 
матеріалу до запланованої кількості відст. розрахунок х 100 100

Начальник управління ЖКГ ВЦА м. Лисичанськ

іиськово-цивільної адміністрації
правління

В.САХАНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.САПЕГИНА

0
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

. 2 0 2 0  р.


