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УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

« £ »  серпня 2021 м. Лисичанськ

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 
19.08.2021 №911,

наказую:

1. Внести зміни до наказу управління житлово-комунального господарства 
Лисичанської міської військо-цивільної адміністрації від 31.03.2021 № 21 «Про 
затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік» виклавши паспорти 
бюджетних програм на 2021 рік за КПКВКМБ 1217310 «Будівництво-1 об'єктів 
житлово-комунального господарства», за КПКВКМБ 1217461 «Утримання та роз
виток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місце
вого бюджету» у новій редакції, що додаються, та затвердити паспорт бюджетної 
програми на 2021 рік за КПКВКМБ 1216082 «Придбання житла для окремих кате
горій населення відповідно до законодавства» згідно з додатком.

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



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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 1200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03364197

(код за ЄДРПОУ)

2. 1210000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

03364197

(код за СДРПОУ)

3. 1216082

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

6082 0610

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

Придбання житла для окремих категорій населення 
відповідно до законодавства_____________________________

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

1251900000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 70 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 70 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
'Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про управління житлово-комунального господарства 
Лнсичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника Лнсичанської міської військово- 
цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 11.03.2021 №19, "Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України", затверджений постановою КМУ від 04.10.2017 №769, 
розпорядження керівника Лнсичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 17.03.2021 №56 "Про бюджет Лнсичанської міської 
територіальної громади на 2021 р ік", розпорядження керівника Лнсичанської міської військово-цивільної адміністрації від 19.08.2021 №911 "П ро внесення змін до бюджету 
Лнсичанської міської територіальної громади на 2021 рік" ______________________________________________________________________________

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної її рої рами

№  з/п Ціль державної політики

1 Організація житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб



8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Придбання \ кому нальну власність житла для надання в тимчасове користу вання вну трішньо переміщеним особам

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№  з/п 1 Іапрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

І Придбання у комунальну власність житла (квартири) для надання в тимчасове 
користування вну трішньо переміщеним особам

0.00 70 000.00 70 000.00

УСЬОГО 0,00 70 000,00 70 000,00

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
Усього 0,00

І. 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 квартир, які потрібно придбати в тимчасове користу вання 
внутрішньо переміщеним особам

од. лист Лисичанської міської ВЦА від 
23.07.2021 №1959/01-03

0.00 1.00 1.00

продукту
2 кількість квартир, які планується придбати в тимчасове 

користу вання внутрішньо переміщеним особам
од. лист Лисичанської міської ВЦА від 

23.07.2021 №1959/01-03
0.00 1.00 1.00

ефективності у*
3 середні витрати на придбання однієї квартири гри. розрахунок > 0.00 70 000.00 70 000.00

якості /
4 питома вага придбаних квартир до запланованої кількості в і де. розрахунок / 0.00 100.00 100.00

І іачальник управління

Ф і панове у ирайм«дя,Л пекінської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

1 ' "сового управління по бюджету та

_ т-зж: ;  о ^н І11 Лисичанської міської ВЦА

т * -
4'/' 1ачз/т\&л>«в&н

л \  , ^Ні ■ ■

Віталій САХАНЬ
(ініціали ініціал, пргшише)

с
Світлана МАЛИК

М II
X « .  ►олв

(ініціали/ініціал, пргшише)



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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ІГ , ЙҐ.ЖІ/ т ?С‘__________

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

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 області________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03364197

(код за ЄДРПОУ)

2. 1210000

(код Проі рамної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

03364197

(код за ЄДРПОУ)

3. 1217310
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

7310

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального 
господарства___________________________________________

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

1251900000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 968 682,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 4 968 682,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про управління житлово-комунального господарства 
Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника Лисичанської міської військово- 
цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської 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 Лисичанської 
міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 17.03.2021 №56 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік", 
розпорядження керівника Л исичанської міської військово-цивільної адміністрації від 15.04.2021 №216, від 17.05.2021 №384, від 14.06.2021 №528, від 12.07.2021 №674, від 28.07.2021 
№758, від 10.08.2021 №858, від 19.08.2021 №911 "Про внесенйя змін до бюджету Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік"______________________ '

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
Підвищення експлуатаційних властивостей об'єктів житлово-комунального господарства і утримання їх у належному стані, забезпечення їх надійності та безпечної експлуатації, 
покращення умов проживання мешканців міста________________ ______________________________________________________________________________________________



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 І Іроведення капітального ремонту ліфтів
2 Проектування капітальною ремонту об'єктів благоустрою
3 Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/гі Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Проведення капітального ремонту ліфтів 0,00 3 097 405,00 3 097 405,00
2 Проектування капітального ремонту об'єктів благоустрою 0,00 118 203,00 118 203,00
3 Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою 0,00 1 753 074,00 1 753 074,00

УСЬОГО 0,00 4 968 682,00 4 968 682,00

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 па 2021 рік
0,00 4 968 682,00 4 968 682,00

Усього 0,00 4 968 682,00 4 968 682,00

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 ліфтів, що потребують капітального ремонту од. листи балансоутримувачів 0,00 104,00 104,00

2 кількість проектної документації, яку потрібно виготовити од. лист балансоутримувача, кошторис 0,00 3,00 3,00

3 кількість об'єктів благоустрою, що потребують проведення 
капітального ремонту

од. зведені кошторисні розрахуноки 0,00 2,00 2,00
продукту

1 кількість ліфтів, на яких планується капітальний ремонт од. листи балансоугримувачів 0,00 104,00 104,00
2 кількість проектної документації, яку планується виготовити од. лист балансоутримувача, кошторис 0,00 3,00 3,00

3 кількість об'єктів благоустрою, на яких планується провести 
капітальний ремонт

од. зведені кошторисні розрахуноки 0,00 2,00 2,00
ефективності

1 середні витрати на капітальний ремонт 1 ліфта грн. розрахунок 0,00 29 783,00 29 783,00
2 середні витрати на виготовлення 1 проектної документації грн. розрахунок 0,00 39 401,00 39 401,00

3 середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту благоустрою грн. розрахунок 0,00 876 535,00 876 535,00



ЯКОСТІ

1
питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення 

капітального ремонту, до кількості, що потребують капітального 
ремонту

в іде
розрахунок

0.00 100.00 100.00

2 динаміка в и готовленной проектної доку ментації до запланованої 
кількості

в іде розрахунок 0.00 100.00 100.00

3 питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній 
кількості об'єктів, що потребують ремонту

в іде. розрахунок у 0.00 100.00 100.00

Начальник управління Віталій САХАНЬ
(ініціали ініціал, прпвшце)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Лисичанської ц іськоі військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області 
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальник фінансового управління по бюджету та 
контрольно-ревізійній роботі Лисичанської міської ВІ (А Світлана МАЛИК________________________

(і н і ціал и/і н і шал. п рі зви ще)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Мінісіерсіва фінансів України від 29 грудня 20і 8 року Л« 1209)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1200000 Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної
______________________________  адміністрації Ссвсродонецького району Луганської області________________________________
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

кредитування 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 СДРПОУ)

3. 1217461
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

7461 0456 інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

1251900000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 24 120 849,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 513 026,00 гривень та

спеціального фонду- 16 607 823,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", 
Положення про управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, яке 
затверджено розпорядженням керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської 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 Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 17.03.2021 
№56 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 15.04.2021 №216, 
від 14,06.2021 №528, від 19.08.2021 №911 "Про внесення змін до бюджету Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік"

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
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури
2 Проведення поточного ремонту об'єктів іранспортної інфраструктури
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
4 Проектування капітального ремонту транспортної інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури 2 900 521,00 0,00 2 900 521,00
2 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури 4 612 505,00 0,00 4 612 505,00
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 9 686 250,00 9 686250,00
4 Проектування капітального ремонту транспортної інфраструктури 0,00 6 921 573,00 6 921 573,00

УСЬОГО 7 513 026,00 16 607 823,00 24 120 849,00

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

7 513 026,00 16 607 823,00 24 120 849,00

Усього 7 513 026,00 16 607 823,00 24 120 849,00

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

2 площа вулично-дорожньої мережі, всього тис.кв.м перелік доріг 1 442,05 0,00 1 442,05
4 кількість проектної документації, яку потрібно виготовити од. лист бапансоутримувача 0,00 8,00 8,00

продукту

1 кількість діючих світлофорних об'єктів, які планується утримувати од. план робіт 7,00 0,00 7,00
1 обсяг споживання електроенергії на світлофорні об'єкти в рік тис.кВт.год розрахунок 10,72 0,00 10,72
1 протяжність утримання доріг км. перелік доріг 209,79 0,00 209,79
1 плановий обсяг нанесення дорожньої розмітки кв. м. кошторис 23 510,97 0,00 23 510,97
1 кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується 

утримувати
тис.кв.м інвентаризаційні відомості 1 543,90 0,00 1 543,90

2 площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести 
поточний ремонт асфальтобетонного покриття

тис.кв.м план робіт 5,94 0,00 5,94
2 кількість дорожніх знаків які планується встановити од. розрахунок 433,00 0,00 433,00
3 кількість одиниць придбанного обладнання од. лист бапансоутримувача 0,00 3,00 3,00
4 кількість проектної документації, яку планується виготовити од. лист бапансоутримувача 0,00 8,00 8,00

ефективності
1 середні витрати на утримання 1 світлофорного об'єкту грн. розрахунок 65 713,30 0,00 71  3  ЗЛ



і середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії грн розрахунок 3,72 0.00 3.72
1 середні витрати на утримання 1 км доріг грн розрахунок 7 867.80 0.00 7 867,80
1 середні витрати на нанесення 1 м2 дорожньої розмітки грн розрахунок 31,90 0.00 31.90

1 середня вартість утримання одного об'єкта транспортної 
інфраструктури (1 тис. м2)

грн розрахунок 1 878,70 0.00 1 878,70

2 середня вартість 1 кв м поточного ремонту вулично-дорожньої 
мережі

грн розрахунок 650,00 0.00 650.00

2 середня вартість 1 дорожньою знаку грн. розрахунок 1 738,00 0.00 1 738,00
3 середні видатки на придбання одиниці обладнання грн. розрахунок 0.00 3 228 750.00 3 228 750,00
4 середні витрати на виготовлення 1 проектної документації грн розрахунок 0.00 865 197.00 865 197.00

якості

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

в іде розрахунок 100,00 0.00 100,00

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

в іде розрахунок 112.10 0.00 112.10

1 динаміка кількості автодоріг. що утримуються, порівняно з 
попереднім роком

в іде розрахунок 100.00 0.00 100.00

1 питома вага фактичного нанесення дорожньої розмітки до 
запланованого обсягу

в іде розрахунок 100.00 0.00 100.00

1 динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що 
утримуються, порівняно з попереднім роком

в іде розрахунок 100,00 0.00 100.00

2
динауііка відремонтованої за рахунок поточного ремонту 

(асфальтобетонною покриття) площі вулично-дорожної мережі 
порівняно з попереднім роком

в іде
розрахунок

120.00 0.00 120.00

2 динаміка встановлених дорожніх знаків до запланованої кількості в іде розрахунок 100.00 0.00 100.00

3 еокномія коштів за рік. шо виникла за результатами впровадження в 
експлуатацію придбаного обладнання

грн розрахунок 0.00 2 114 367.00 2 114 367.00

4 динаміка виготовлення проектної доку ментації до запланованої 
кількості

в іде розрахунок 0.00 100.00 100.00

Начальник управління 

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького райот Луганської області 
(11а та  місцевого фінансовою органу)

Віталій САХАНЬ
(ініціали ініціал, прпвшце)

Заступник начальник фінансового управління по бюджету та

Світлана МАЛИК________________________
(ініціали ініціал, прпвшце)


