УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
« //У

» липня 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 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
16.07.2021 №708,
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 1216013 «Забезпечення діяльності
водопровідно-каналізаційного господарства» у новій редакції, що додається.
2. Координацію роботи та контроль щодо виконання цього наказу залишаю за
собою.

Олена ЄРЬОМЕНКО

Наказ Міністерства фінансів України
__ ___ г
(у редакції наказу 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)

/9 . &

№

65Г ____________

П А С П О РТ
бю дж етної програми м ісцевого бюджету на 2021 рік
1.

1200000

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

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2.

1210000

3.

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

6013

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
3 526 753,00

38 060 881,00

03364197
(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

1216013

спеціального фонду-

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

03364197

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного
господарства___________________________________________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

34 534 128,00

1251900000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Д ерж авний бю дж ет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве сам оврядування в Україні", П оложення про управління житлово-комунального
господарства Л исичанської м іської військово-цивільної адм іністрації С євєродонецького району Л уганської області, яке затвердж ено розпорядж енням керівника Л иси чанської 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 затвердж ення Програми розвитку ж итлово-ком унального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2021 рік" зі змінами, розпорядж ення керівника
військово-цивільної адм іністрації міста Л исичанськ від 16.02.2021 № 161 "Про виділення коштів на ф інансову підтримку ЛК С П "Л исичанськводоканал", розпорядж ення керівника
Л иси чанської міської військово-цивільної адм іністрації С євєродонецького району Л уганської області від 17.03.2021 № 56 "Про бю дж ет Л исичанської міської територіальної громади на
2021 рік", розпорядж ення керівника Л исичанської м іської військово-цивільної адм іністрації від 25.03.2021 № 101, від 15.04.2021 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 "Про внесення змін до бю джету Л иси чанської міської
територіальної громади на 2021 рік", розпорядж ення керівника Л исичанської м іської військово-цивільної адм іністрації 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 "Про виділення кош тів на ф інансову
підтримку Л К С П "Л исичанськводоканал", розпорядж ення керівника Л исичанської м іської військово-цивільноїадм іністрац ії від 28.05.2021 № 446 "Про виділення коштів на
ф інансову підтримку КП "Комунальник"

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

8. Завдання бюджетної програми
Завдання

№ з/п
1
2
3

Забезпечення фінансової підтримки ЛКСП "Лисичанськводоканал" для забезпечення надання послуг з водопостачання та водовідведення міста
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Забезпечення фінансової підтримки КП "Комунальник" для забезпечення надання послуг з водопостачання смт. Білогорівка та с. Золотарівка

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

34 502 144,00

0,00

34 502 144,00

1

Забезпечення фінансової підтримки ЛКСП "Лисичанськводоканал” для забезпечення
надання послуг з водопостачання та водовідведення міста
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Забезпечення фінансової підтримки КП "Комунальник" для забезпечення надання послуг з
водопостачання смт. Білогорівка та с. Золотарівка
У С ЬО ГО

1
2
3

0,00

3 526 753,00

3 526 753,00

31 984,00

0,00

31 984,00

34 534 128,00

3 526 753,00

38 060 881,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п
1
1

Н а й м е н у в а н н я м іс ц е в о ї / р е г іо н а л ь н о ї п р о г р а м и

Загальний ф онд

С п е ц іа л ь н и й ф о н д

У сього

2

3

4

5

34 502 144,00

3 526 753,00

38 028 897,00

34 502 144,00

3 526 753,00

38 028 897,00

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

11. Результативні показники бюджетної програми
Показники

Одиниця
виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат
кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової
підтримки

од.

листи ЛКСП
"Лисичанськводоканал" та КП
"Комунальник"

2,00

0,00

2,00

1

продукту7
кількість комунальних підприємств, яким планується надання
фінансової підтримки

од.

2,00

0,00

2,00

0,00

2,00

2,00

№ з/п

2

кількість одиниць придбаного обладнання
еф ективності

од.

листи ЛКСП
"Лисичанськводоканал" та КП
"Комунальник"
листи ЛКАТП-032806 та ЛКСП
"Лисичанськводоканал"

1

2

середня сума фінансової підтримки одного підприємства
середні видатки на придбання одиниці обладнання

грн.
грн.

розрахунок
розрахунок

17 267 064,00
0,00

0,00
1 763 376,50

17 267 064,00
1 763 376,50

100,00

0,00

100,00

0,00

2 091 300,00

2 091 300,00

ЯКО СТІ

1

2

відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується
надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її
потребують
економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в
експлуатацію придбаного обладнання

Заступник начальника управління - начальник відділу

розрахунок
відс.
грн.

розрахунок
'

_________________

Олена ЄРЬОМЕНКО
(ініціал и/ініціал, прізвище)

ПО ГОДЖ ЕН О:

