УКРАЇНА
ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КЕРІВНИКА ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

2021

Л.

№ Ш

м.Лисичанськ

Про внесення змін до розпорядження
керівника Лисичанської міської
військово-цивільної адміністрації
від 12.04.2021 №183

Керуючись частиною другою, сімнадцятою статті 7 (Прикінцеві та перехідні
положення) Закону України від 03.02.2015 №141-VIII «Про військово-цивільні
адміністрації» зі змінами від 17.12.2020 №1120-ІХ, 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
20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків
та кредитування місцевих бюджетів», розпорядженням керівника Лисичанської
міської військово-цивільної адміністрації від 17.03.2021 №56 «Про бюджет
Лисичанської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами
зобов’язую:
1. Внести зміни до розпорядження керівника Лисичанської міської
військово-цивільної адміністрації від 12.04.2021 №183 та викласти паспорт
бюджетної програми на 2021 рік по головному розпоряднику військовоцивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області у новій редакції за:

КПКВКМБ - 0210150 «Організаційне, інформаційно - аналітичне та
матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад».
2. Розпорядження підлягає оприлюдненню.
3. Контроль за виконандзм^ьрго розпорядження залишаю за собою.

•

з питань
||їо| документообігу gx

та діловодству

Керівник ЛисичанськоП«^ад:щн^^
військово-цивільної адміністрЗції

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Головний спеціаліст відділу з питань
документообігу та діловодства
ііисииансикої міської військово-цивільної
^ідаНКаРАЦІІДевеРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ
ҐШц/"~~^ГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

»

... Марина Куценко

Олександр ЗАЇКА

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження керівника Лисичанської міської військовоцивільної адміністрації від<^/травня 2021 № tyfj/____________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.

Військово-цивільна адміністрація міста
Лисичанськ Луганської області

0210150
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2.

0210150
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3.

0210150
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого
бюджету)

0150

43745697

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Військово-цивільна адміністрація міста
Лисичанськ Луганської області

43745697

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0111

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

Організаційне, інформаційно- аналітичне
та матеріально- технічне забезпечення
діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі н створення),
міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1251900000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11610450,00 гривень, у тому числі загального фонду -11610450,00 гривень та спеціального фонду - 0,00
гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами та доповненнями), Закон
України "Про військово-цивільні адміністрації"' від 03.02.2015 №141-VIII зі змінами від 17.12.2020 № 1120-ІХ, Закон України "Про Державний бюджет України на
2021 рік" від 15.12.2020 № 1082-ІХ, зі змінами від 29.01.2021 № 1158-ІХ ", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"від 21.05.1997 № 280/97-ВР (із
змінами та доповненнями), Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 № 2493-ІП (із змінами та доповненями), наказ
Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836
(із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", наказ Міністерства
фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами,
розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації " Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік" від
17.03.2021 №56 зі змінами.

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п
1

7
8.

Ціль державної політики

Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного управління органів виконавчої влади.

Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- технічне забезпечення діяльності військово-цивільної адміністрації міста
Лисичанськ Луганської області
Завдання бюджетної програми:
Завдання

N з/п
1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

9.

Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п
1

Напрями використання бюджетних коштів
2

1

Забезпечення виконання наданих
законодавством повноважень

Усього

N з/п
1
1

Загальний фонд
3

Спеціальний фонд
4

Усього
5

11610450

0

11610450

11610450

0

11610450

Перелік місцевих І регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)_______________________________________________________________________________
Найменування місцевої / регіональної
Загальний фонд
Спеціальний фонд
програми
2
3
4
0
0
Усього
0
0

Усього

5
0
0

с
11.

N з/п
1
1

2

Результативні показники бюджетної програми:

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

6

7

од.
кв.м.

штатний розпис
технічні паспорти

111
4119,6

0
0

111
4119,6

шт.

внутрішній облік

5500

0

5500

шт.

внутрішній облік

15000

0

15000

шт.

розрахунок

1375

0

1375

кількість підготовлених розпоряджень
керівника військово-цивільної адміністрації
міста Лисичанськ Луганської області та
вхідних, вихідних документів на одного
працівника відповідного відділу

шт.

розрахунок

158

0

158

витрати на утримання однієї штатної одиниці

грн.

кошторис

104599

0

104599

%

розрахунок

100

0

100

%

розрахунок

100

0

100

Показник

2
затрат
кількість штатних одиниць
площа приміщень
продукту
кількість отриманих листів, скарг, заяв,
пропозицій
кількість розпоряджень керівника військовоцивільної адміністрації міста Лисичанськ та
вхідних, вихідних документів

3

4

ефективності
кількість виконаних листів, скарг, заяв,
пропозицій на одного працівника
відповідного відділу

якості
відсоток вчасно виконаних листів, звернень,
заяв, скарг
відсоток вчасно виконаних доручень, листів,
звернень, заяв, скарг

Олександр ЗАЇКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга САПЕГИНА__________
(ініціали/ініціал, прізвище)

