УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
« _ _ /£ _ » листопада 2021

м. Лисичанськ

№ /3 6

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 програмноцільового 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
15.11.2021 №1307,
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 паспорт
бюджетної програми на 2021 рік за КПКВКМБ 1216017 «Інша діяльність,
пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства» у новій
редакції, що додається.
2. Координацію роботи та контроль щодо виконання цього наказу залишаю за
собою.

Начальник управління

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військовоцивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

М .ІЇШ

№

/3 6 __________________

ПАСПОРТ
бю дж етної програми місцевого бюджету на 2021 рік
І.

1200000

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

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2.

1210000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3.

(найменування відповідального виконавця)

6017

0620

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
750 000,00

1 003 191,00

03364197
(код за ЄДРПОУ)

Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів
житлово-комунальної о господарства____________________

1216017

спеціального фонду-

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

03364197

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

гривень, у тому числі загального фонду

253 191,00

1251900000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "П ро Д ерж авний бю дж ет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве сам оврядування в У країні", Закон У країни "Про зайнятість населення",П олож ення про
управління ж итлово-ком унального ^ господарства Л иси чанської м іської військово-цивільної адм іністрації С євєродонецького району Л уганської області, яке затвердж ено
розпорядженням керівника Л исичанської міської військово-цивільної адм іністрації С євєродонецького району Л уганської області від 11.03.2021 № 19, розпорядження керівника
військово-цивільної адм іністрації м. Л исичанська від 09.12.2020 №841 "Про затвердження Програми розвитку ж итлово-ком унального господарства та благоустрою м. Л исичанська на
2021 рік" зі змінами, розпорядж ення керівника Л исичанської м іської військово-цивільної адм іністрації С євєродонецького району Л уганської області від 17.03.2021 № 56 "Про бюджет
Л исичанської м іськ ої територіальної гром ади на 2021 рік", розпорядж ення керівника Л иси чанської міської військово-цивільної адм іністрації від 15.04.2021 № 216, від 01.06.2021 № 459,
від 22.10.2021 № 1204, від 04.11.2021 № 1250, від 15.11.2021 № 1307 "Про внесення змін до бюджету Л исичанської м іської територіальної громади на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ціль державної політики
Організація житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надій н ої та безперебійної експлуатації ж итлового фонд у і прибудинкових територій та о б'єктів ком унального господарства

8.

Завдання бюджетної програми
№ з/п
1
2
3

9.

Завдання
Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію житлових будинків
Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію житлових будівль (гуртожитків)
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п
1
І

*

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

2

3
193 876,00

4

5

0,00

193 876,00

59 315,00

0,00

59 315,00

0,00

750 000,00

750 000,00

253 191,00

750 000,00

1 003 191,00

Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію житлових будинків
Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію житлових будівль (гуртожитків)

2
3

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

УСЬОГО

10.

Усього

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

№ з/п

Н айменування м ісцевої / регіональної програми

Загальний ф онд

Спеціальний ф онд

У сього

2

3

4

5

253 191,00

750 000,00

І 003 191,00

253 191,00

750 000,00

1 003 191,00

1
1

11.

Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.
Лисичанська на 2021 рік
Усього

Результативні показники бюджетної програми
№ з/п
1
^
1
2

Показники

Одиниця
виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

6

7

од.
од.

лист бапансоутримувача
комерційна пропозиція

2,00
1,00

0,00
0,00

2,00
1,00

2,00

0,00

2,00

1,00
0,00

0,00
5,00

1,00
5,00

96 938,00

0,00

96 938,00

59 315,00
0,00

0,00
150 000,00

59 315,00
150 000,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

затрат

кількість необхідних з^ехнічних обстежень житлового будинку
кількість проектної документації, яку потрібно виготовити

продукту
1
2
3

кількість технічних обстежень житлового будинку, які планується
провести
кількість проектної документації, яку планується виготовити
кількість обладнання, яке планується придбати

од.
од
од.

лист бапансоутримувача
комерційна пропозиція
лист бапансоутримувачів

ефективності
1
2
3

середня сума витрат на 1 технічне обстеження житлового будинку
середні витрати на виготовлення 1 проектної документації
середні видатки на придбання одиниці обладнання

грн.
гри.
грн.

розрахунок
розрахунок
розрахунок

якості
1
2

питома вага проведених технічних обстежень житлового будинку до
запланованої кількості
динаміка виготовлення проектної документації до запланованої
кількості

відс.
відс.

розрахунок
розрахунок

економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в
експлуатацію придбаного обладнання

грн.

розрахунок

Начальник управління

0,00

354 237,00

Віталій САХАНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖ ЕН О:
Фінансове управління Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецькою району Луганської оуйасті
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Лисичанської міської ВЦА

Ольга САПЕГИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

354 237,00

