
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

«07» травня 2021 м. Лисичанськ №29

Про внесення змін до 
наказу від 31.03.2021 № 21

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» зі змінами, 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 2021 рік на підставі роз
порядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 
06.05.2021 №334,

наказую:

1. Внести зміни до наказу управління житлово-комунального господарства 
Лисичанської міської військо-цивільної адміністрації від 31.03.2021 № 21 «Про за
твердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік» виклавши паспорт бюдже
тної програми на 2021 рік за КПКВКМБ 1216013 «Забезпечення діяльності водо
провідно-каналізаційного господарства» у новій редакції, що додається.

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



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово- 
цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

С ї №..Х М  № £3___________________________

1. 1200000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної 
адміністрації Сєвєродонецького району Луганської област і________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03364197

(код за ЄДРПОУ)

2. 1210000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної 
адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області________________________________

(найменування відповідального виконавця)

03364197

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216013

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

6013 0620

(код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації
кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету)

Забезпечений діяльності водопровідно-каналізаційною 
господарства___________________________________________

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

1251900000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 18 614 415,00 гривень, у тому числі загального фонду 15 374 415,00 гривень та

спеціального фонд}'- 3 240 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про управління житлово-комунального 
господарства Л исичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника Л исичанської міської 
військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Л уганської області від 11.03.2021 № 19, розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанська від 
09.12.2020 №841 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2021 рік" зі змінами, розпорядження керівника 
військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ від 16.02.2021 № 161 "Про виділення коштів на фінансову підтримку ЛКСП "Лисичанськводоканал", розпорядження керівника 
Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Л уганської області від 17.03.2021 № 56 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 
2021 рік", розпорядження керівника Л исичанської міської військово-цивільної адміністрації від 25.03.2021 № 101, від 15.04.2021 216, від 06.05.2021 № 334 "Про внесення змін до бюджету 
Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік, розпорядження керівника Лисичанської міської
військово-цивільної адміністрації від 25.03.2021 № 100, від 14.04.2021 199, від 15.04.2021 210, від 05.05.2021 № 327 "Про виділення коштів на фінансову підтримку ЛКСП  
"Лисичанськводоканал"

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

№  з/п Ціль державної політики

1 Організація житлово-комунального господарства



7. Мета бюджетної програми
Забезпечення належ ноїта безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№  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

№ 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

15 374 415,00 0,00 15 374415,00
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 3 240 000,00 3 240 000,00

УСЬОГО 15 374415,00 3 240 000,00 18 614 415,00

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

№ 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 2021 рік
15 374415,00 3 240 000,00 18 614 415,00

Усього 15 374 415,00 3 240 000,00 18 614 415,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

1 кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової 
підтримки

од. листи ЛКСП 
"Лисичанськводоканал"

1,00 0,00 1,00

продукту
1 кількість комунальних підприємств, яким планується надання 

фінансової підтримки
од. листи ЛКСП 

"Лисичанськводоканал"
1,00 0,00 1,00

2 кількість одиниць придбаного обладнання од. лист ЛКАТП-032806 0,00 1,00 1,00
ефективності

1 середня сума фінансової підтримки одного підприємства грн. розрахунок 15 374 415,00 0,00 15 374 415,00
2 середні видатки на придбання одиниці обладнання гри. розрахунок 0,00 3 240 000,00 3 240 000,00

якості

1
відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується 

надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її 
потребують

відс.
розрахунок

100,00 0,00 100,00



(Назва місцевого фінансового органу)

Нячягтм-гтг фінянгпппгп управління Лисичанської МІСЬКОЇ ВІДА Щ/ Ольга САПЕГИНА
(підпис) / ! / (ініціали/ініціал, прізвище)

(/ ^


