
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

» грудня 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 
20.12.2021 №1509,

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 1216013 «Забезпечення діяльності водопровід
но-каналізаційного господарства», КПКВКМБ 1216017 «Інша діяльність, пов'язана 
з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства», КПКВКМБ 
1217426 «Інші заходи у сфері електротранспорту» у новій редакції, що додаються.

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

наказую:

Віталій САХАНЬ



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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ЗАТВИ НО
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 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)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства___________________________________________

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 3 933 699,00 \ )

92 064 816,00

гривень.

\ ]  гривень, у тому числі загального фонду 88 131 117,00 і

1251900000
(код бюджету)

гривень та

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 Лисичанської міської 
ьійськово-цивільної адміністрації Сєвєродонецької о району Луганської області від 11.03.2021 № 19, розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанська від
09.12.2020 №84! "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2021 рік" зі змінами, розпорядження керівника 
військово-цивільної адміністрації' міста Лисичанськ від І6.02.2021 №161 "Про виділення коштів на фінансову підтримку ЛКСП "Лисичанськводоканал", 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 25.03.2021 №101, від 15.04.202! 216, від 06.05.2021 №334, від17.05.2021 №384, від
01.06.2021 №459, від 09.06.2021 №512, від 14.06.2021 №528, від 02.07.2021 №631, від 12.07.2021 №674, від 16.07.2021 № 708, від 28.07.2021 № 758, від 10.08.2021 №858, від 19.08.2021 №911, 
від 09.09.2021 № 1005, від 23.09.2021 № 1084, від 06.10.2021 № 1135, від 22.10.2021 № 1204, від 25.10.2021 № 1217, від 04.11.2021 № 1250, від 15.11.2021 № 1307, від 23.11.2021 № 1344, від
02.12.2021 № 1411, від 09.12.2021 № 1453, 20.12.2021 № 1509 "Про внесення змін до бюджету Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік, розпорядження керівника 
Лисичанської м іської військово-цивільної адміністрації від 25.03.2021 № 100. від 14.04.2021 № 199, від 15.04.2021 № 210, від 05.05.2021 № 327, від 17.05.2021 №379, від 08.06.2021 № 504, від
14.06.2021 №521, від 02.07.2021 № 629, від 08.07.2021 №*655, від 16.07,2021 №  706, від 28.07.2021 №>754, від 10.08.2021 № 839, від 16.08.2021 № 886, від 08.09.2021 № 994, 17.09.2021 № 1048, від
06.10.2021 № 1133, від 21.10.2021 № 1185, від 15.11.2021 № 1303, від 19.11.2021 № 1321, від 07.12.2021 № 1444, від 20.12.2021 № 1507 "Про виділення коштів на фінансову підтримку ЛКСП  
"Лисичанськводоканал", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 28.05.2021 № 446, від 16.08.202) № 885 "Про виділення коштів на 
фінансову підтримку КП "Комунальник", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 20.12.2021 № 1503 "Про внесення змін та доповнень 
до їірограми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2021 рік"



'<НіСТ

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 належної та 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
3 Забезпечення фінансової підтримки КП "Комунальник" для забезпечення надання послу г з водопостачання смт. Еілогорівка та с. Золотарівка

9. Напрями використання бюджетних коштів
іривень

№ з/п Н апрям и використання бю дж етних кош тів Загальний ф онд С пеціальний фонд У сього

1 2 3 4 5
1 Забезпечення фінансової підтримки ЛКСП "Лисичанськводоканал" для забезпечення 

надання послуг з водопостачання та водовідведення міста
87 403 516,00 0,00 87 403 516,00

2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 3 933 699,00 3 933 699,00

3 Забезпечення фінансової підтримки КП "Комунальник" для забезпечення надання послуг з 
водопостачання смт. Білогорівка та с. Золотарівка

727 601,00 0,00 727 601,00

У С Ь О Г О 88  131 117 ,00 3  933  69 9 ,0 0 92 0 6 4  81 6 ,0 0

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 _ і __________ / 5
1 Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Лисичанської

міської територіальної громади на 202Т рік
88 13! 117,00 3 933 699,00 ^ 92 064 816,00

У сього 88  131 117,00 3 933  699 ,00 92  0 64  81 6 ,0 0

11. Результативн і показники бю дж етної програм и

№ з/п Показники
Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
за т р а т

1
кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової 

підтримки од.
листи ЛКСП

"Лисичанськводоканал" та КП 
"Комунальник"

2,00 0,00 2,00

п р одук ту

1
кількість комунальних підприємств, яким планується надання 

фінансової підтримки од.
листи ЛКСП

"Лисичанськводоканал" та КП
__ "Комунальник" __

2,00 0,00 2,00



2 кількість одиниць придбаного обладнання ( од. листи ЛКАТП-032806 та ЛКСП 
"Лисичанськводоканал"

( 0,00 6,00 6,00.

еф ективності
1 середня сума фінансової підтримки одного підприємства грн. розрахунок 44 065 558,00 0,00 44 065 558,00
2 середні видатки на придбання одиниці обладнання грн. розрахунок 0,00 655 617,00 655 617,00

ЯКОСТІ

1
відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується 

надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її 
потребують

відс.
розрахунок

100,00
___ л____  __

0,00 100,00 ,

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

грн. розрахунок ООо"

\

2 533 700,00 2 533 700,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО: (
Фінансове управління Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

Віталій САХАНЬ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник^шйнвсшого управління Лисичанської міської ВЦА

/

Ольга САПЕГИНА
( п ід ^ )

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)



(

\ ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління житлово-комунального господарстваЛисичанської міської військово- 
цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

.и и  Мї/ № ис________________________

ЗАТВ/' ,ЕНО
Наказ ь~.стерства 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 Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

03364197

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216017

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

6017

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0 ^ 2 0  Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів
_________________________  житлово-комунального господарства____________________

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

1251900000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 750 776,00 гривень, у тому числі загального фонду 220 876,00 гривень та

спеціального фонду- 529 900,00 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 зайнятість населення",Положення про 
управління житлово-комунального господарства Лисичанської 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 Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 17.03.2021 № 56 "Про бюджет 
Л исичанської міської територіальної громади на 2021 рік", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації 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, від 02.12.2021 № 1411, від 09.12.2021 № 1453, від 20.12.2021 № 1509 "Про внесення змін до бюджету Лисичанської міської 
територіальної громади на 2021 рік", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 20.12.2021 № 1503 "Про внесення змін та доповнень до 
Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська 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



«печен ня  надійної та безперебійної експлуатації житлового А іу і прибудинкових територій та об'єктів комунал ь . ^  з господарства

Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію житлових будинків
2 Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію житлових будівль (гуртожитків)
3 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 Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію житлових будинків 193 876,00 0,00 193 876,00

2 Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію житлових будівль (гуртожитків) 27 000,00 0,00 27 000,00

3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 529 900,00 529 900,00
У С Ь О Г О 220 876,00 529 900,00 750 776,00

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 Лисичанської 
міської територіальної громади на 2021 рік

220 876,00 529 900,00 750 776,00

У сього 220 876,00 529 900,00 750 776,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
*

Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
за т р а т

1 кількість необхідних технічних обстежень житлового будинку од. лист балансоутримувача 2,00 0,00 2,00
2 кількість проектної документації, яку потрібно виготовити од. комерційна пропозиція 1,00 0,00 1,00

продукту

1 кількість технічних обстежень житлового будинку, які планується 
провести

од. лист балансоутримувача 2,00 0,00 2,00

2 кількість проектної документації, яку планується виготовити од. комерційна пропозиція 1,00 0,00 1,00
3 кількість обладнання, яке планується придбати од. лист балансоутримувачів 0,00 5,00 5,00

еф екти вн ості

1 середня сума витрат на 1 технічне обстеження житлового будинку грн. розрахунок 96 938,00 0,00 96 938,00

2 середні витрати на виготовлення 1 проектної документації грн. розрахунок 27 000,00 0,00 59 315,00
3 середні видатки на придбання одиниці обладнання грн. розрахунок 0,00 105 980,00 105 980,00

ЯКОСТІ

1 питома вага проведених технічних обстежень житлового будинку до 
запланованої кількості__  ____  _______

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00



»



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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету).

ріЛ. /V № / СО

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

1. 1200000
(код Про'рамної 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 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 .  ____________ 1217426_____________ ________________ 7426________________ ___________ 0455___________  Інші заходи у сфері електротранспорту____________________  _______1251900000
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету)

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету) /

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6 365 663,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 365 663,00 V гривень та

спеціального фонду- 0,00 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 зайнятість населення", Закон України 
"Про міський електричний транспорт", Положення про управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького 
району Л уганської області, яке затверджено розпорядженням керівника Л исичанської 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 військово-цивільної адміністрації м. Лисичанськ від 23.02.2С21 № 192 "Про виділення 
коштів на фінансову підтримку КП Л М Р "Електроавтотранс", розпорядження керівника Л исичанської 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 25.03.2021 № 101, від 12.07.2021 № 674, від 09.09.2021 № 1005, від 06.10.2021 № 1135, від 22.10.2021 № 1204, від 04.11.2021 № 1250, від 09.12.2021 № 1453, від 20.12.2021 № 1509 "Про 

внесення змін до бюджету Л исичанської м іської територіальної громади на 2021 рік", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 25.03.2021 
№ 99, від 12.07.2021 № 670, від 08.09.2021 № 998, від 06.10.2021 № 1132, від 21.10.2021 № 1184, від 15.11.2021 № 1304, від 17.12.2021 № 1501 "Про виділення коштів на фінансову підтримку 
КП Л М Р "Електроавтотранс", розпорядження керівника Л исичанської м іської військово-цивільної адміністрації від 20.12.2021 № 1503 "Про внесення змін та доповнень до Програми 
розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2021 рік"_______________________________________________________________________________



6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізації! дцжетпої програми

№  з/п Ціль державної політики

1 Організація житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів елеісгротранспортом

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 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
6 365 663,00 J 0,00 6 365 663,00

У С Ь О Г О 6 365  66 3 ,0 0 0 ,00 6 3 6 5  663 ,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 _ J ___ 1 4 5

1 Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Лисичанської 
міської територіальної громади на 2021 рік

6 365 663,00 J 0,00 6 365 663,00

У с ь о ю 6 365  663 ,00 0 ,00 6 3 65  66 3 ,0 0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п
*

«Показники
Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
за т р а т

1 кількість комунальних підприємств по перевезенню пасажирів 
міським електротранспортом, які потребують підтримки

од. звіт комунального підприємства 1,00 0,00 1,00

продукту

1
кількість комунальних підприємств по перевезенню пасажирів 

міським електротранспортом, яким планується надання фінансової 
підтримки

од.
заявка комунального підприємства

1,00 0,00 1,00

еф ек т и в н ост і
1 середня сума підтримки одного збиткового підприємства гри. розрахунок 6 365 663,00 0,00 6 365 663,00



»


