
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

« ІС » лютого 2022 м. Лисичанськ № 5 /

Про внесення змін до 
наказу від 25.01.2022 № 12

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», 
розпорядженням керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації 
від 21.12.2021 №1517 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади 
на 2022 рік" зі змінами,

наказую:

1. Внести зміни до наказу управління житлово-комунального господарства 
Лисичанської міської військо-цивільної адміністрації від 25.01.2022 № 12 «Про 
затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 рік» та затвердити паспорти 
бюджетних програм на 2022 рік за КПКВКМБ 1210160 «Керівництво і управління 
у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних грома
дах», КПКВКМБ 1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства», КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів», 
КПКВКМБ 1217426 «Інші заходи у сфері електротранспорту», КПКВКМБ 1217461 
«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за ра
хунок коштів місцевого бюджету», що додаються.

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

■ ч • • • •••Голова ліквідаційної комісії 
управління житлово-комунального 
господарства Лисичанської міської 
військово-цивільної адміністрації 
Сєвєродонецького району Лугансь 
області, начальник юридичного від 
управління житлово-комунального 
господарства олодимир НЕСТЕРЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗА ТВЕРДЖ ЕНО
Наказ М іністерства ф інансів України 26 серпня 2014 року №  836
(у редакції наказу М іністерства ф інансів України від 29 грудня 2018 року №  1209)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Н  О і . Ш и .  № з / __________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1200000 Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної
_______________________________ адміністрації Ссвсродонецького району Луганської області_________________________________
(код П рограмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника кош тів місцевого бюджету)

кредитування м ісцевого бю джету)

03364197

(код  за ЄДРПОУ)

2. 1210000

(код  Програмної класифікації видатків та 
кредитування м ісцевого бю джету)

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

(найменування відповідального виконавця)

03364197

(код  за ЄДРПОУ)

з . 1210160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування м ісцевого бю джету)

(код  Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюдж ету)

(код Ф ункціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бю дж етної програми згідно з Типовою  програмною  класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бю джету)

1251900000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/'бюджетних асигнувань 9 701 678,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 701 678,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Закон України "Про військово-цивільні адміністрації", Положення про управління житлово-комунального 
господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника Лисичанської міської 
військово-цивільної адміністрації в ід^І 1.03.2021 №19, розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністраці від 21Л2.2021 №1515 "Про затвердження 
Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Лисичанської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами, розпорядження керівника 
Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 21Л2.2021 №1517 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами, розпорядження 
керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 10.02.2022 №158 "Про припинення діяльності управління житлово-комунального господарства Лисичанської 
міської військово-цивільної адміністрації"

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

№  з/п Ціль державної політики

1 Організація житлово-комунального господарства та здійснення заходів з його реформування

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері у Лисичанській міській територіальній громаді

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання



1 [Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 9 701 678,00 0,00 9 701 678,00

УСЬОГО 9 701 678,00 0,00 9 701 678,00

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

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

і кількість штатних одиниць од. штатний розпис 40,00 0,00 40,00
продукту

і кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. журнали обліку документації 4 400,00 0,00 4 400,00
і кількість проектів нормативно-правових актів од. розрахунок 58,00 0,00 58,00

ефективності

і кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 
працівника

од. розрахунок 43,00 0,00 43,00

і кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 
працівника

од. розрахунок 1,00 0,00 1,00
і витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. розрахунок 242 542,00 0,00 242 542,00

якості

і частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скар, у їх загальних 
кількостях

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Володимир НЕСТЕРЕНКО

(Назва місцевого фінансового орі

начальник фінансового управ.

/С. ОсЗ
(Д ата  погодж ення)

Голова ліквідаційної комісії управління житлово-комунального 
господарства Лисичанської міської військово-цивільної 
адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, 
начальник юридичного відділу управління житлово-комунального 
господарства

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Лисичанської

(ін іц іали/ін іц іал, прізвищ е)

Ольга САПЕГИНА

(ін іціали/ініціал, прізвищ е)

м.п.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найм енування головного  розпорядника кош тів м ісцевого бюджету)

г о й *  я /  _________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1200000 Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної
_____________________________  адміністрації Сєвєродонецького 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 ЄДРПОУ)

3. 1216013

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

6013 0620

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства__________________________________________

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

1251900000

(код бюджету)

4. О бсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 11 660 449,00 гривень, у тому числі загального фонду 11 660 449,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Закон України "Про військово-цивільні адміністрації", Положення про управління житлово-комунального 
господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника Лисичанської міської 
військово-цивільної адміністрації від 11.03.2021 №19, розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністраці від 21.12.2021 №1515 "Про затвердження 
Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Лисичанської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами, розпорядження керівника Лисичанської 
міської військово-цивільної адміністрації від 21.12.2021 №1517 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами, розпорядження керівника 
Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 18.01.2022 №55, від 07.02.2022 №147 "Про виділення коштів на фінансову підтримку ЛКСП "Лисичанськводоканал", 
розпорядження керівника Лисичанської .міської військово-цивільної адміністрації від 07.02.2022 №137 "Про виділення коштів на фінансову підтримку КП "Комунальник", 
розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 10.02.2022 №158 "Про припинення діяльності управління житлово-комунального господарства 
Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації____________________________________________________________________________________________________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

3 Організація житлово-комунального господарства та підтримки комунальних підприємств галузі

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



ї

9. Н апрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1
Забезпечення фінансової підтримки ЛКСП "Лисичанськводоканал" для забезпечення 
надання послуг з водопостачання та водовідведення міста

11 360 449,00 0,00 11 360 449,00

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

300 000,00 0,00 300 000,00

УСЬОГО 11 660 449,00 0,00 11 660 449,00

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 2022 рік

11 660 449,00 0,00 11 660 449,00

Усього 11 660 449,00 0,00 11 660 449,00

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 комунальних підприємств, які потребують фінансової 

підтримки од.
листи ЛКСП

"Лисичанськводоканал", КП 
"Комунальник"

2,00 0,00 2,00

продукту

2
кількість комунальних підприємств, яким планується надання 

фінансової підтримки од.
листи ЛКСП

"Лисичанськводоканал", КП 
"Комунальник"

2,00 0,00 2,00

ефективності
3 середня сума фінансової підтримки одного підприємства грн. розрахунок 5 830 225,00 0,00 5 830 225,00

якості

4
відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується 

надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її 
потребують

відс.
розрахунок

100,00 0,00 100,00

Голова ліквідаційної комісії управління житлово-комунального 
господарства Лисичанської міської військово-цивільної 
адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, 
начальник юридичного відділу управління житлово-комунального 
господарства Володимир НЕСТЕРЕН КО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Лисичанської міі 
(Назва місцевого фінансового органу)

начальник фінансового управлії

!С . С Я .А Р & А
(Дата погодження)

Ольга САПЕГИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

м.п.



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗА Т В Е Р Д Ж Е Н О
Н а ка з  М іністерства ф інансів  У країни  26  серпня 2014 року №  836
(у редакц ії наказу М іністерства ф інансів  У країни  від 29  грудня 2018 року №  1209)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 1200000

(код  П рограм но ї класиф ікац ії видатків та 
кредитування м ісцевого  бю дж ету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної 
адміністрації Сгвгродоненького району Луганської області__________________________________

(найменування головного  розпорядника кош тів  м ісцевого  бю дж ету)

03364197

(код  за  ЄД РП О У )

2. 1210000
(к о д  П рограм но ї класи ф ікац ії видатків та  

кредитування м ісцевого  бю дж ету)

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

(найм енування в ідповідального виконавця)

03364197

(код  за  Є Д РП О У )

з . ____________1216030___________
(к о д  П рограм но ї класиф ікац ії видатків та 

кредитування м ісц евого  бю дж ету)

________________ 6030________________
(код  Т ипової програм ної класиф ікац ії видатків та  

кредитування м ісцевого  бю дж ету)

___________0620___________
(код  Ф ункціональної класиф ікації 

видатків та  кредитування бю дж ету)

Організація благоустрою населених пунктів______________
(найменування бю дж етно ї програм и згідно з Т иповою  програм ною  класиф ікацією  

видатків та  кредитування м ісцевого  бю дж ету)

1251900000
(код  бю дж ету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 17 796 063,00 гривень, у тому числі загального фонду 17 796 063,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", "Про військово-цивільні адміністрації", 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 від 11.03.2021 №19, розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанська від 
07.12.2020 №827 "Про затвердженні Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська на 2021 - 2025 роки", розпорядження керівника 
Лисичанської міської військово-цивільної адміністраці від 21.12.2021 №1515 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Лисичанської 
міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами, розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації і від 21.12.2021 №1517 "Про бюджет 
Лисичанської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами, розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 10.02.2022 №158 "Про 
припинення діяльності управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації"

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

№  з/п Ц іль держ авної політики

1 Організація житлово-комунального господарства та об'єктів благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми 
Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми



№ з /п Завдання

1 Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста
2 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
3 Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)
4 Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста
5 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
6 Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах
7 Поточний ремонт об'єктів благоустрою
8 Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста 1 850 000,00 0,00 1 850 000,00
2 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення 8 749 888,00 0,00 8 749 888,00
3 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та 

поліпшення його екологічних умов
2 993 238,00 0,00 2 993 238,00

4 Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських 
могилах

5 877,00 0,00 5 877,00
5 Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста 1 825 080,00 0,00 1 825 080,00
6 Поточний ремонт об’єктів благоустрою 2 049 000,00 0,00 2 049 000,00
7 Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо) 180 900,00 0,00 180 900,00
8 Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо) 142 080,00 0,00 142 080,00

УСЬОГО 17 796 063,00 0,00 17 796 063,00

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 202*2 рік
17 296 063,00 0,00 17 296 063,00

2 Програма регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська 
на 2021-2025 роки

500 000,00 0,00 500 000,00

Усього 17 796 063,00 0,00 17 796 063,00

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 території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду га. інвентраизація зелених насаджень 86,70 0,00 86,70
3 площа земель водного фонду, які потребують благоустрою га. інвентаризаційні відомості 1,70 0,00 1,70
4 загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою та утримання га. проект землеустрою 92,99 0,00 92,99

4 кількість об'єктів, що потребують оформлення правовстановлюючих 
документів

од. інвентаризаційні відомості 13,00 0,00 13,00



7 кількість елементів благоустрою, що портебують поточного ремонту од. акт обстеження 1,00 0,00 1,00

7 площа тротуарів, що потребують проведення поточного ремонту тис.кв.м розрахунок 2 366,90 0,00 2 366,90

продукту
1 кількість ветеренарних послуг з профілактичного щеплення 

безпритульних/бродячих тварин
од. розрахунок 336,00 0,00 336,00

1 обсяг відходів, які планується вивезти з несанкціонованих звалищ куб.м. план робіт 1 304,18 0,00 1 304,18
1 площа утримання тротуарів тис.кв.м перелік тротуарів 62,95 0,00 62,95

2 територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується догляд га. інвентаризація зелених насаджень 86,70 0,00 86,70

3 кількість об'єктів благоустрою (водних об'єктів), які планується 
утримувати

од. інвентаризаційні відомості
1,00 0,00 1,00

3 площа земель водного фонду, на якій планується здійснити 
благоустрій

га. інвентаризаційні відомості 1,70 0,00 1,70

4 площа кладовищ, благоустрій та утримання яких планується 
здійснювати

га. план робіт 92,99 0,00 92,99

4 кількість об'єктів, по яким планується оформлення 
правовстановлюючих документів

од. інвентаризаційні відомості 13,00 0,00 13,00

5 кількість світлоточок, які знаходяться на утриманні од. акт інвентаризації 7 694,00 0,00 7 694,00
5 середні витрати споживання електроенергії тис.кВт.год розрахунок 1 478,34 0,00 1 478,34

6 кількість "Вічних вогнів", на яких планується постачання природного 
газу

од. план робіт 2,00 0,00 2,00

6 кількість природного газу, який постачається на "Вічні вогні" тис.куб.м розрахунок 0,36 0,00 0,36
7 кількість елементів благоустрою, що планується відремонтувати од. акт обстеження 1,00 0,00 1,00

7 площа тротуарів, на яких планується проведення поточного ремонту тис.кв.м розрахунок 2 366,90 0,00 2 366,90

8 кількість малих архітектурних форм, які планується придбати од. розрахунок 46,00 0,00 46,00
ефективності

1 середньорічні витрати на 1 послугу з профілактичного щеплення 
безпритульних/бродячих тварин

грн. розрахунок 1 488,00 0,00 1 488,00

1 середньорічні витрати на вивезення ІмЗ з несанкціонованих звалищ грн. розрахунок 249,26 0,00 249,26

1 середня вартість утримання тротуарів за 1 кв.м грн. розрахунок 15,89 0,00 15,89
2 середні витрати на утримання (догляд) 1 м.кв газону грн. розрахунок 2,31 0,00 2,31
2 середні витрати на видалення 1 дерева грн. розрахунок 2 862,15 0,00 2 862,15
2 середні витрати на догляд 1 дерева (куща) грн. розрахунок 107,72 0,00 107,72
2 середні витрати на догляд 1 м.кв квітників грн. розрахунок 113,92 0,00 113,92

2 середні витрати на поточнйй ремонт 1 од. малих архітектурних форм грн. розрахунок 201,23 0,00 201,23

2 середні витрати на поточний ремонт зелених насаджень грн. розрахунок 4 164,29 0,00 4 164,29

3 середньо річні витрати на утримання 1 об'єкту благоустрою (водного 
об'єкту)

грн. розрахунок
180 900,00 0,00 180 900,00

3 середні витрати на утримання ! га площі земель водного фонду грн. розрахунок 106 411,80 0,00 106 411,80

4 середньорічні витрати на благоустрій та утримання 1 га кладовища грн. розрахунок 16 131,00 0,00 16 131,00

4 середні витрати на оформлення правовстановлюючих документів 1 
об'єкта

грн. розрахунок 26 923,00 0,00 26 923,00

5 середні витрати на утримання 1 світлоточки ліній зовнішнього 
освітлення

грн. розрахунок 338,00 0,00 338,00

5 середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії грн. розрахунок 4,16 0,00 4,16
6 середні витрати на постачання ІмЗ природного газу грн. розрахунок 16,55 0,00 16,55
7 середні витрати на ремонт 1 елементу благоустрою грн. розрахунок 49 000,00 0,00 49 000,00
7 середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту тротуарів грн. розрахунок 845,00 0,00 845,00
8 середні витрати на придбання 1 малої архітектурної форми грн. розрахунок 3 089,00 0,00 3 089,00

якості



1
питома вага кількості послуг з профілактичного щеплення 

безпритульних/бродячих тварин до запланованої кількості послуг відс.
розрахунок

100,00 0,00 100,00

1 питома вага обсягу вивезених відходів до запланованого обсягу відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

1 питома вага площі тротуарів, які утримувались (прибирались), до 
запланованої площі

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

2 питома вага площі зелених насаджень,які утримуються, до 
запланованої площі

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

2 питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості 
зелених насаджень, що потребують оновлення

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

3 питома вага виконаних послуг до запланованої кількості утримання 
об'єктів благоустрою (водних об'єктів)

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

3
питома вага площі земель водного фонду, на яких буде здійснений 

благоустрій, у загальній площі земель водного фонду, які потребують 
благоустрою

відс.
розрахунок

100,00 0,00 100,00

3 кількість отриманих санітарних паспортів од. розрахунок 1,00 0,00 1,00

4 питома вага площі кладовищ, благоустрій та утримання яких 
планується здійснювати, у загальній площі діючих кладовищ

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

4
питома вага кількості об'єктів, по яким планується оформлення 

правовстановлюючих документів, до кількості об'єктів, що 
потребують оформлення правовстановлюючих документів

відс.
розрахунок

100,00 0,00 100,00

5 динаміка рівня освітлення вулиць відс. розрахунок 90,00 0,00 90,00

5 питома вага утриманих світлоточок до загальної наявної кількості відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

6 динаміка середніх витрат на ІмЗ природного газу, який постачається 
на "Вічні вогні" порівняно з попереднім роком

відс. розрахунок 214,00 0,00 214,00

7
відсоток кількості елементів благоустрою, які плануються 

відремонтувати, до кількості елементів благоустрою, що портебують 
ремонту

відс.
розрахунок

100,00 0,00 100,00

7 питома вага площі тротуарів, на яких здійснений поточний ремонт до 
запланованої площі

відс. розрахунок
100,00 0,00 100,00

8 питома вага придбаних малих архітектурних форм до запланованої 
кількості

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Голова ліквідаційної комісії управління житлово-комунального 
господарства Лисичанської міської військово-цивільної 
адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, 
начальник юридичного відділу управління житлово-комунального 
господарства

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Лисичанської місько] 
(Назва місцевого фінансового органу)

начальник фінансового управлі:

(Д ата  погодж ення)

ї  адміністрації Сєверодонецьі

Володимир НЕСТЕРЕНКО__________
(ін іц іали/ін іц іал, прізвищ е)

Ольга САПЕГИНА

(ін іц іали/ін іц іал, прізвищ е)

м.п



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 1200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)

з. __________ 1217426__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_______________ 7426_______________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

__________ 0455__________
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері електротранспорту___________________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та  кредитування місцевого бюджету)

1251900000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 900 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 900 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Закон України "Про військово-цивільні адміністрації", Закон України "Про міський електричний транспорт", 
Положення про управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, яке 
затверджено розпорядженням керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 11.03.2021 № 19, розпорядження керівника Лисичанської міської військово- 
цивільної адміністраці від 21.12.2021 № 1515 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Лисичанської міської територіальної 
громади на 2022 рік" зі змінами, розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 21.12.2021 № 1517 "Про бюджет Лисичанської міської 
територіальної громади на 2022 рік" зі-зміпами, розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 27.01.2022 № 90, від 07.02.2022 № 136 "Про 
виділення коштів на фінансову підтримку КП ЛМ Р "Електроавтотранс", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 10.02.2022 № 158 "Про 
припинення діяльності управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації

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

№  з/п Ціль державної політики

13 Організація житлово-комунального господарства та інших заходів у сфері електротранспорту

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

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 Н апрями використання бю дж етних кош тів Загальний ф онд Спеціальний ф онд У сього

1 2 3 4 5

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

900 000,00 0,00 900 000,00

УСЬОГО 900 000,00 0,00 900 000,00

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

№  з/п Н айм енування м ісцевої /  регіональної програм и Загальний фонд С пеціальний фонд У сього

1 2 3 4 5

1 Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Лисичанської 
міської територіальної громади на 2022 рік

900 000,00 0,00 900 000,00

Усього 900 000,00 0,00 900 000,00

11, Результативні показники  бю дж етної програм и

№  з/п П оказники
О диниця

вим іру
Дж ерело інф орм ац ії Загальний  ф онд С пеціальний фонд У сього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

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

ефективності
1 середня сума підтримки одного збиткового підприємства грн. розрахунок 900 000,00 0,00 900 000,00

якості

1
відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується 

надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її 
потребують

відс.
розрахунок

100,00 0,00 100,00

*
Голова л іквідац ійної ком ісії управління «ж итлово-ком унального 
господарства Л и си чан ської м іської військово-цивільної 
адм ін істрац ії С євєродонецького району Л уганської області, 
начальник ю ридичного  відділу управління ж итлово-ком унального 
господарства

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Лисичанськс адміністрації Сєвєродонецького
(Назва місцевого фінансового орі 

начальник ф інансового уп|

/ є .  о а .  & £ > £ & .
(Д ата погодження)

[ї ВЦА

м.п.



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗА Т В Е Р Д Ж Е Н О
Н аказ  М іністерства ф інансів  У країни  26  серпня 2014 року №  836
(у  редакц ії наказу М іністерства ф інансів  У країни  від 29  грудня 2018 року №  1209)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

//£ Л СЛЛ № 34_____________________

1. 1200000
(к о д  П рограм но ї класиф ікац ії видатків та  

кредитування м ісц евого  бю дж ету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

(найменування головного  розпорядника кош тів м ісцевого  бю дж ету)

03364197

(код  за Є ДРП О У )

2. 1210000

(к о д  П рограм но ї класи ф ікац ії видатків та 
кредитування м ісцевого  бю дж ету)

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

(найм енування в ідповідального виконавця)

03364197

(код  з а  ЄДРП О У )

3. 1217461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(к о д  П рограм но ї класиф ікац ії видатків та 
кредитування м ісцевого  бю дж ету)

(код  Т ипової програм ної класиф ікац ії видатків та  
кредитування м ісц евого  бю дж ету)

(к о д  Ф ункціональної класиф ікації 
видатків  та  кредитування бю дж ету)

(найм енування б ю дж етної програми згідно з Т иповою  програмною  класиф ікацією  
видатків та  кредитування м ісцевого  бю дж ету)

1251900000

(код  бю дж ету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 12 162 755,00 гривень, у тому числі загального фонду 12 162 755,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Закон України "Про військово-цивільні адміністрації", 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 від 11.03.2021 №19, розпорядження керівника Лисичанської міської військово- 
цивільної адміністраці від 21.12.2021 №1515 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Лисичанської міської територіальної громади 
на 2022 рік" зі змінами, розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 21.12.2021 №1517 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної 
громади на 2022 рік" зі змінами, розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 10.02.2022 №158 "Про припинення діяльності управління 
житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації"

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

№  з/п Ц іль держ авної політики

14 Організація житлово-комунального господарства та функціонування інфраструктури автомобільних доріг міста

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 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 4 050 250,00 0,00 4 050 250,00
2 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури 8 112 505,00 0,00 8 112 505,00

УСЬОГО 12 162 755,00 0,00 12 162 755,00

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 2022 рік

12 162 755,00 0,00 12 162 755,00

Усього 12 162 755,00 0,00 12 162 755,00

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 1 603,20 0,00 1 603,20
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 18,67 0,00 18,67
1 протяжність утримання доріг км. перелік доріг 249,35 0,00 249,35

1 кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується 
утримувати

тис.кв.м інвентаризаційні відомості 1 603,20 0,00 1 603,20

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

тис.кв.м план робіт 9,60 0,00 9,60

ефективності
І середні витрати на утримання 1 світлофорного об'єкту грн. розрахунок 62 383,00 0,00 62 383,00
1 середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії грн. розрахунок 4,16 0,00 4,16
1 середні витрати на утримання 1 км доріг грн. розрахунок 14 180,50 0,00 14 180,50

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

грн. розрахунок 2 507,40 0,00 2 507,40

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

мережі
грн. розрахунок 845,00 0,00 845,00

якості

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

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00



1 те м п  зростанн я  сер ед н іх  в и тр ат  н а  сп ож и ван н я  1 кВ т  ел ектроен ерг ії 
п о р ів н ян о  з п оп ередн ім  п ер іод ом

відс.
розрахун ок

166,40 0 ,00 166,40

1 д и н а м ік а  к іл ькості ав то д о р іг , щ о  утр и м у ю ться , п о р івн ян о  з 
п оп ередн ім  роком

відс.
розрахун ок

100,00 0 ,00 100,00

1 д и н ам ік а  к ількості о б 'є к т ів  тр ан сп о р тн о ї ін ф р аструктури , щ о 
утрим ую ться, п ор івн ян о  з п оп ередн ім  р оком

відс.
розрахун ок

100,00 0 ,00 100,00

2
д и н ам ік а  в ід р ем о н то в ан о ї за  рахунок  п о то ч н о го  рем он ту  

(асф аль то б ето н н о го  п о кр и ття ) площ і в у л и ч н о -д о р о ж н о ї м ереж і 
ПОРІВНЯНО з п опередн ім  роком

відс.
розрахун ок

95 ,00 0 ,00 95 ,00

Голова ліквідаційної комісії управління житлово-комунального 
господарства Лисичанської міської військово-цивільної 
адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, 
начальник юридичного відділу управління житлово-комунального 
господарства

ПОГОДЖЕНО: ^
Фінансове управління Лисичан*#ш  зд^аоїдайр.і&очі^ившьної адміністрації Сєвєродонецького рай'
(Назва місцевого фінансовеє
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