
УКРАЇНА
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ЛИСИЧАНСЬК

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

0  /. 0-3 2020 м.Лисичанськ № ^ 6

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм місцевого 
бюджету на 2020 рік

Керуючись Законом України від 03.02.2015 №141-VIII «Про військово- 
цивільні адміністрації», Бюджетним кодексом України, наказом Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі 
змінами, наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про 
затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів», рішенням Лисичанської міської ради від 23.01.2020 
№83/1179 «Про міський бюджет на 2020 рік»

зобов’язую:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік 
головному розпоряднику військово-цивільній адміністрації міста Лисичанськ 
Луганської області, що додаються:

КПКВКМБ -  0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

КПКВКМБ -  0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;
КПКВКМБ -  0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення»;
КПКВКМБ -  0214082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;
КПКВКМБ -  0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха»;
КПКВКМБ -  0218230 «Інші заходи громадського

2. Дане розпорядження підлягає оприлюд

3. Контроль за виконанням цього розпо]

Керівник
військово-цивільної адміністрації Р Олександр ЗАЇКА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М іністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року №  836
(у редакції наказу М іністерства фінансів України від 29 грудня 2018 
року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 
_______________01.09.2020 № 246______________________ _

(найменування головного розпорядника коштів м ісцевого бюджету)

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0210150

(код Програмної класифікації видатків т а  кредитування місцевого бюджету)

Військово-цивільна адміністрація міста 
Лисичанськ Луганської області 43745697

0210150

(код Програмної класифікації видатків та  кредитування місцевого бюджету)

(н ай м ен у в ан н я  го л о в н о го  р о зп о р я д н и ка  к о ш тів  м ісц ев о го  
бю дж ету)

Військово-цивільна адміністрація міста 
Лисичанськ Луганської області

(код за ЄДРПОУ)

43745697

(найменування відповідального виконавця)

3. 0210150 0150 0111

Організаційне, інформаційно- аналітичне 
та матеріально- техничне забезпечення 
діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі ії створення), 
міської, селищної, сільської рад

(код за  ЄДРПОУ)

12208100000їм видатків т а  кредитування місцевого 
бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та

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

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

(код бюджету)

4‘ “ ЖЄТНИХ ПрИЗНаЧЄНЬ ' бюджетних асигнувань -9232898,00 гривень, у тому числі загального фонду - 9232898,00 гривень та спеціального фонду - 0,00

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами та доповненнями) Закон 
України Про вшськово-цившьні адміністрації" від 03.02.2015 №141-VIII, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11 2019 №  294-ІХ "

самовмдування відТ ? О б ^ О ^ Г ^ о ^ ^ т 1̂  “ ^  ^  ™ Д0П0ВН“ )> к р а їн и  "Про службу в органах місцевого’самоврядування від 07.06.2001 № 2493-111 (із змінами та доповненями), наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209

ро внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", наказ Міністерства фінансів України від 20.0.2017 р. №793 "Про затвердження складових
р грамної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 23.01.2020 № 83/1179 «Про міський бюджет на 2020 

рік».



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

N з/п Ціль державної політики

1 Здійснення повноважень ВЦА м.Лисичанськ Луганської області у сфері місцевого самоврядування внутришньої та інформаційної політики

Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- техничне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у
7. разі ії створення), міської, селищної, сільської рад.
8. Завдання бюджетної програми:

N з/п Завдання

1 Здійснення повноважень ВЦА м.Лисичанськ Луганської області у сфері місцевого самоврядування внутришньої та інформаційної політики

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1

Здійснення повноважень Лисичанської 
міської ради Луганської області у сфері 
місцевого самоврядування внутришньої та 
інформаційної політики

9232898 0 9232898

Усього 9232898 0 9232898

Перелік місцевих /  регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п
Найменування місцевої /  регіональної 

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Програма із підготовки та проведення 
загальноміських заходів на 2020 рік, яка 
затверджена рішенням Лисичанської міської 
ради Луганської області від 24.10.2019 
№75/1108 зі змінами

60934 0 60934

Усього 60934 0 60934



I I .  Результативні показники бюджетної програми:

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

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кількість штатних одиниць од. штатний розпис 108 0 108
площа приміщень кв.м. технічні паспорта 7036,2 0 7036,2

2 продукту
кількість отриманих листів, скарг, заяв, 
пропозицій

шт. внутрішній облік 5500 0 5500

кількість розпоряджень міського голови, 
рішень виконкому та вхідних, вихідних 
документів

шт. внутрішній облік 15000 0 15000

кількість сесій, нарад та засідань комісій шт. внутрішній облік 36 0 36
3 ефективності

кількість виконаних листів, скарг, заяв, 
пропозицій на одного працівника

шт. розрахунок 1375 0 1375

кількість підготовлено розпоряджень 
міського голови, рішень виконкому та 
вхідних, вихідних документів на одного 
працівника

шт. розрахунок 158 0 158

кількість підготовлено сесій, нарад та 
засідань комісій на одного працівника

шт. розрахунок 12 0 12

витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. коштирис 85490 0 85490

4 якості
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, 
заяв, скарг

% розрахунок 100 0 100

відсоток вчасно виконаних доручень, листів, 
звернень, заяв, скарг

% розрахунок 100 0 100

Олександр ЗАЇКА____________
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга САПЕГИНА___________
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 
01.09.2020 № 246_____________________________ ________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

П аспорт
бю дж етної програми м ісцевого бю дж ету на 2020 рік

1. 0210180 Військово-цивільна адміністрація міста
Лисичанськ Луганської області 43745697

2.

(код Програмної класифікації видатків та  кредитування місцевого бюджету) ін я й м р тл > о и а а  „  ---------■--- -------------------------- — ------------ -—У) t (найменування головного розпорядника кош тів м ісцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0210180 Військово-цивільна адміністрація міста 
-------------- ---------------------------------.__________________  Лисичанськ Луганської області 43745697

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування в ідповідаль'^Іиконавця)------------------- -------------------------
(код за ЄДРПОУ)

3. Інша діяльність у сфері державного 
----т— --------------------------------------------------------------------- 0180 0133 управління 12208100000

(код Програмно, класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікації видатків та видатків та кредитування класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -84151,00 гривень, у тому числі загального фонду - 84151,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами та доповненнями) Закон України 
Про вшськово-цившьш адміністрації від 03.02.2015 №141-VIII, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 № 294-ІХ " ЗаконУкпТи

0706 2 І Г ; о “ ш Г  : Г а В УКРаМ"В1Д 2L°5f 97 №м 8°-97' ВР (ІЗ “  Та — )’ "ПРО службу в органах місцевого самовряГуван^ Г  07.06.2001 № 2493-ІІІ (із змінами та доповненями), наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та
виконання місцевих бюджетів від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів
Міністерства фінансів України , наказ Міністерства фінансів України від 20.0.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів із змінами, рішення міської ради від 23.01.2020 № 83/1179 «Про міський бюджет на 2020 рік»

6 .

N з/п

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

ТТі'ттт -------------------V ---- • ______  ' ----------- —-----------------------
1 Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2020 році



Мета бюджетної програми: 1. Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2020 році.

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п Завдання

1 Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2020 році.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 Організація, підготовка і проведення призову громадян 
України на строкову військову службу у 2020 році 84151 0 84151

Усього 84151 0 84151

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

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

1
Комплексна програма підготовки і проведення призову 
громадян України на строкову військову службу у 2020 
році.

84151 0 84151

Усього 84151 0 84151
11. Результативні показники бюджетної програми:

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

1 2 3 4 5 6 7
Організація, підготовка і проведення призову 
громадян України на строкову військову службу у 
2020 році

S3

1 затрат

обсяг видатків на проведення заходів по призову грн.

рішення 
Лисичанської міської 
ради від 29.08.2019 

№70/1059

84151 0 84151

2 продукту

кількість заходів (осень) од.
рішення виконкому 

Лисичанської міської 
ради

1 0 1

3 ефективності

витрати на пров<а-ення одного заходу призову (середня) грн. . j. розрахункові дані 84151 0 84151



Фінансове управління Лисичанської міської ради Луганської 
обдаеіі̂

" "a^b ĵiiKtfiMaHCQBOrQ управління
1Ы

ч
(підпис)/У

Ольга САПЕГИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ М іністерства фінансів України 
26  серпня 2014 року №  836

(у редакції наказу М іністерства фінансів У країни в ід  29  грудня 2018 
року №  1209)

ЗАТВЕРДЖ ЕНО

Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 
 _________________01.09.2020 № 246  ___________________

(найменування головного розпорядника коштів м ісцевого бюджету)

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0213242

(код П рограмної класифікації видатків та  кредитування м ісцевого бюджету)

Військово-цивільна адміністрація міста 
Лисичанськ Л уганської області 43745697

2.
0213242

(код П рограмної класифікації видатків та  кредитування м ісцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету)

Військово-цивільна адміністрація міста 
Лисичанськ Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

(код за  ЄДРПОУ)

43745697

3. 0213242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

(код за  ЄДРПО У)

12208100000
(код Типової програмної 
класифікації видатків та  

кредитування м ісцевого бюджету)

(код Ф ункціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з  Т иповою  програмною 
видатків т а  кредитування бюджету) класифікацією  видатків т а  кредитування м ісцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень /  бюджетних асигнувань -114757,00 гривень, у тому числі загального фонду - 114757,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами та доповненнями) Закон України 
Про віиськово-цивільні адміністрації від 03.02.2015 №141-VIII, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 №  294-ІХ " Закон України "Про

5 №  2493 Ш Г Ь з м іГ Г '1" В ™  №  (“  ЗМІІИМИ ™ доповненнями)’ 3ако« України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001
^ « б ю =  2 = ЯМЇ ’ я Т г  Н'СТЄРГ Ва Ф“  УКРаїНИ "ПР°  ДЄЯКІ ПИТЗННЯ 3аПр0ВадЖЄ™ я програмно-цільового методу складання та виконання 

Ц х бюджетів від 26 08.2014 р. № 836 (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 №  1209 "Про внесення змін до деяких наказів М іністерства
фінансів України , наказ М іністерства фінансів України від 20.0.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 23.01.2020 №  83/1179 «Про міський бюджет на 2020 рік». редитування місцевих

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

N  з/п Ціль державної політики  ------------------------------- —----------------------------- —__________________________   л - у л р  д у р л у д р п и і  H V JJ llim 4 .F l

керуючисьп 29* ч Т  ГТ ? ' ^ іаВЧИХ Г И' В Т К° ' -РаДИ 3 П1ДГ0Т0ВКИ та пРовеДення загальноміських заходів, відповідно до рішення виконавчого комітету від 03.09.2019 №423, керуючись п.22 ч.І ст.26 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні”



7. Мста бюджетної програми: Підвищення рівня з підготовки та проведення загальноміських заходів у 2020 році

8. Завдання бюджетної програми:

N  з/п Завдання
1 Матеріальна та натуральна допомога головам вуличних комітетів

2 Матеріальна та натуральна допомога Почесним громадянам та членам їх сімей

9. Напрями використання бюджетних коштів
______ гривень_______________________

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

1 Матеріальна та натуральна допомога головам 
вуличних комітетів 114757 0 114757

2 М атеріальна та натуральна допомога Почесним 
громадянам та членам їх сімей 0 0 0

Усього 114757 0 114757

Перелік місцевих /  регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)___________________________________________

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

1
Програма загальноміських заходів з головами 
вуличних комітетів та Почесними громадянами 
м.Лисичанськ на 2020 рік

114757 0 114757

Усього 114757 0 114757

11. Результативні показники бюджетної програми:

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

1 2 3 4 5 6 7
Матеріальна та натуральна допомога головам  
вуличних комітетів

1 затрат

видатки загального фонду грн.
рішення Лисичанської 

міської ради від 
24.10.2019 №75/1107

114757 0 114757

2 продукту



кількість заходів од.
рішення виконкому 

Лисичанської міської 
ради

1 0 1

3 ефективності
середній розмір заохочення голів вуличних комітетів: 
бланки (114757 грн.: 170 чол.)

грн. розрахункові дані 675 0 675

4 якості
рівень забезпечення % розрахунок 100 0 100
Матеріальна та натуральна допомога Почесним  
громадянам та членам їх сімей

1 затрат

видатки загального фонду грн.

рішення сесії 
Лисичанської міської 

ради від 24.10.2019 
№75/1107

0 0 0

2 продукту

кількість заходів од.
рішення виконкому 

Лисичанської міської 
ради

0 0 0

3 ефективності

середній розмір вручення грошової винагороди з 
присвоєнням звання "Почесний громадянин 
м.Лисичанська" (бланк посвідчення "Почесний 
громадянин міста Лисичанська", стрічка з написом 
"Почесний громадянин міста 
Лисичанська"заохочення голів вуличних комітетів: 
бланки, канцтовари та грошове заохочення

грн. розрахункові дані 0 0 0

оплата ритуальних послуг грн. розрахункові дані 0 0 0
4 якості

рівень забезпечення % розрахунок 100 0 100

Керівник військово-цивільної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
іління Лисичанської міської ради Луганської

ого управління

Олександр ЗАЇКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга САПЕГИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М іністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року №  836
(у редакції наказу М іністерства фінансів України від 29 грудня 2018 
року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 
________________________ 01.09.2020 №246________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0214082

(код Програмної класифікації видатків т а  кредитування місцевого бюджету)

Військово-цивільна адміністрація міста 
Лисичанськ Луганської області 43745697

0214082

(код Програмної класифікації видатків та  кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету)

Військово-цивільна адміністрація міста 
Лисичанськ Луганської області

(код за  ЄДРПОУ)

43745697

(найменування відповідального виконавця) (код за  ЄДРПОУ)

0214082
(код Програмної класифікації видатків т а  кредитування місцевого бюджету)

4082 0829 Інші заходи в галузі культури і містецтва 12208100000
(код Типової програмної (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з  Типовою програмною
класифікації видатків та  видатків т а  кредитування класифікацією видатків т а  кредитування місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -105674,00 гривень, у тому числі загального фонду - 105674,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами та доповненнями), Закон 
України Про військово-цивільні адміністрації" від 03.02.2015 №141-VIII, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 № 294-ІХ " 
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"від 21.05.1997 №  280/97-ВР (із змінами та доповненнями), Закон України "Про службу в органах місцевого’

5. самоврядування" від 07.06.2001 №  2493-ІІІ (із змінами та доповненями), наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 №  1209 "Про внесення 
змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", наказ Міністерства фінансів України від 20.0.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 23.01.2020 №  83/1179 «Про міський бюджет на 2020 рік».

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

N з/п Ціль державної політики

1 Координація роботи виконавчих органів міської ради з підготовки та проведення загальноміських заходів, керуючись п.22 ч.І ст.26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні"



7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня з підготовки та проведення загальноміських заходів у 2020 році

8. Завдання бюджетної програми:

Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п 
1

1

Напрями використання бюджетних коштів 
2

1 Іідготовка та проведення загальноміських заходів 
у 2020 році

Усього

Загальний фонд 
3

105674

Спеціальний фонд 
4

0

Усього
5

105674

10.

------------- ---------- ---- 1 ПОО/4

Перелік місцевих /  регіональних програм, що виконую ться у складі би
(грн)

0

джетної програми:

105674

N  з/п 

!

Найменування м ісцево ї  /  рег іональної  програми 

2

Загальни й  фонд С п ец іал ьни й  фонд У сього

1 1 Ірограма із підготовки та проведення 
загальноміських заходів на 2020 рік 

Усього

105674

105674

4

0

0

5

105674

105674

Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

Програма із підготовки та проведення 
загальноміських заходів на 2020 рік

обсяг видатків на проведення загальноміських 
заходів

рішення Лисичанської 
міської ради від 

23.01.2020 №83/1179
105674 105674

продукт;

Результативні показники бюджетної програми:11.



кількість заходів од.
рішення виконкому 

Лисичанської міської 
ради

38 0 38

3 ефективності
витрати на проведення одного заходу (105674 грн.: 
38зах.) грн. розрахункові дані 2781 0 2781

4 якості
рівень забезпечення % розрахунок 100 0 100

Керівник військово-цивільної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лисичанської міської ради Луганської 
області

На!1 а Д р ’.фіцансового управління

Олександр ЗАЇКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга САПЕГИНА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 
  01.09.2020 № 246_______________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0218110 Військово-цивільна адміністрація міста 
Лисичанськ Луганської області 43745697

2.
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 

0218110

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 

0218110

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету)

Військово-цивільна адміністрація міста 
Лисичанськ Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха

(код за ЄДРПОУ)

43745697

(код за ЄДРПОУ) 

12208100000

4.

5.

(код Типової програмної (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікації видатків та видатків та  кредитування класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень /  бюджетних асигнувань -70000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 70000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами та доповненнями) Закон Укшїни 
ро віиськово-цивільні адміністрації" від 03.02.2015 №141-VIII, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 № 294-ІХ " Закон України

07 %  '  Р ВІД 2105f 97 * . 2" 97-ВР <і3 " Н“  3“ »» «Ф Л ™  ’ПРО о л Д ,  в органах „ , Д » Г с і о , р ^ Г „ ? Г
. 6.2001 N- 2493-ІП (із змінами та доповненями), наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та

виконання місцевих бюджетів щд 26.08.2014 р. № 836 (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 №  1209 "Про внесення змін до деяких наказів 

"  Z Z (1,n“  НИ ’ НаКа3 Мішстерства фінансів УкРаїни в«  20-0-2017 р- N”793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів із змінами, ріш ення міської ради від 23.01.2020 № 83/1179 «Про міський бюджет на 2020 рік».

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

Своєчасне реагування на загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та ліквідації іх наслідків на території мм.Лисичанськ Новодружеськ та Пришиття



7' НЭ 3аГР03И Та ВИНИ“  на«звичай«их ситуацій техногенного і природного характеру та ліквідації іх наслідків на території

8. Завдання бюджетної програми:

Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п 
1

Напрями використання бюджетних коштів 
2

Затвердити номенклатуру та обсяг матеріального

Загальний фонд 
3

Спеціальний фонд 
4

Усього
5 --------

1
резерву для здійснення заходів, спрямованих на 
запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних 
ситуацій та надання термінової допомоги

70000 0 70000

постраждалому населенню 

Усього 70000 0 70000

10 Перелік місцевих /  регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
(грн)_________

N з/п 
1

1

Найменування місцевої /  регіональної програми 
2

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

Загальний фонд 
3

0

Спеціальний фонд 
4

0

Усього
5

0

Усього 0 0 0

Результативні показники бюджетної програми:

Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього



обсяг видатків на проведення загальноміських заходів

продукту

кількість заходів

ефективності
ви грати на проведення одного заходу
якості

рівень забезпечення

Керівник військово-цивільної адміністрації 

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лисичанської міської ради Луганської

рішення Лисичанської 
міської ради від

23.01.2020 №83/1179
70000 70000

рішення виконкому 
Лисичанської міської 
________ ради________

розрахункові дані 70000 70000

розрахунок 0% 0%

Олександр ЗАЇКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ж
(підпис)

Ольга САПЕГИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М іністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року №  836

(у редакції наказу М іністерства фінансів України від 29  грудня 2018 
року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 
_________________________ 01.09.2020 № 246___________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

!• 0218230

(код Програмної класифікації видатків т а  кредитування місцевого бюджету)

Військово-цивільна адміністрація міста 
Лисичанськ Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету)

Військово-цивільна адміністрація міста 
Лисичанськ Луганської області

43745697

(код за  ЄДРПОУ)

43745697

(код за  ЄДРПОУ)

з.

4.

6.

0218230_________________
(код П рограмної класифікації видатків т а  кредитування м ісцевого бюджету)

8230
(код Типової програмної

класифікації видатків т а  видатків та  кредитування 
кредитування місцевого бюджету) бю джету)

Інші заходи громадського порядку та 
0380_________ безпеки

(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та  кредитування м ісцевого бюджету)

12208100000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень /  бюджетних асигнувань -26888,00 гривень, ,  т о м , числі загального ф онд , - 26888,00 гривень та  спеціального ф о н д ,.  0,00 гривень. 

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс Укпяїни вітт пя П7 о т  п /■
; п Ро військо ,о-„„,іль„і адміністрації" від 03.02,2015 № 141-VIII, Закон України "Про Д е р ж а в н і  бюджет України н . '2 ( Ш ^ Т ; ™ Г м і 9 № » 4 К ^ З  ^  УК-Ра' " И 
Про місцеве самоврядування в Україні"віл 2 1  0 5  1 9 9 7  N o ? я п /07 t i p  ґ ї г, Р від 1 4 . 1 1 . 2 0 1 9  №  2 9 4 - І Х  , Закон України

07.06.2001 М  2493-Ш «з з м і н а ™ У ^ Г Г е ї  „ ™ Т "  "ПР° C' , ,Ж б ,* 0|™  " СЦ“ 0Г°  -
виконання місцевих бю дж еті," від 26.08.2014 р. №  836 (із змінами), наказ М іністерств, фінансів України від "
М іністерства фінансів України", наказ Міністерства фінансів України від 20.0.2017 о №791 "TT„n ' Про внесення змін до деяких наказів

кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 23.01.2020 №  83/1179 «Про міський б ю д ^ Т т н Г г О гО Е * * ™ ” КЛаСИфіКаЦ"  видаткш та 

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми



'  Мета б,°Джетно1 програми: Забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з 
профілактики боротьби зі злочинністю.

8. Завдання бюджетної програми:

N  з/п Завдання

1 Забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики боротьби зі 
злочинністю.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1

Здійснення Лисичанською міською радою наданих 
законодавством повноважень у сфері забезпечення 
належного рівня правопорядку, громадської безпеки, 
захисту законних прав і інтересів громадян, 
координації роботи з профілактики боротьби зі 
злочинністю

26888 0 26888

Усього 26888 0 26888

Перелік місцевих /  регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

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

1 Міська програма профілактики злочинності на 2018- 
2020 роки 26888 0 26888

Усього 26888 0 26888

11. Результативні показники бюджетної програми:

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

1 2 3 4 5 6 7
Здійснення Лисичанською міською радою наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення належного рівн 
захисту законних прав і інтересів громадян, координацг роботи з профілактики боротьби зі злочинністю

я правопорядку, громадської безпеки,



1 затрат

обсяг видатків на проведення заходів (обслуговування 
відеокамер і каналів зв'язку міської системи 
відеоспостереження)

грн.
рішення Лисичанської 

міської ради від 
23.01.2020 №83/1179

26888 0 26888

2 продукту

кількість обслуговується обладнання системи 
відеоспостереження та відеоконтролю од.

рішення Лисичанської 
міської ради від 

23.01.2020 №83/1179
57 0 57

3 ефективності
середня вартість обслуговування грн. розрахункові дані 472 0 472

4 якості
рівень забезпечення % розрахунок 100% 0 100%

Олександр ЗАЇКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга САПЕГИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник військово-цивільної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Лисичанської міської ради Луганської 
області,- ...

. ПИСй,
ік фінансового управління

.'h. 0.'5 СО
\\ (підпис) і

/ ,  ^ІФ * .У /
^ о Я () 2 З


