
лисиttАнськА MlcbKA рмд

УПРАВЛIННЯ ВЛАСНОСТI

нА к А з

ё_.05.2019 р.
м. Лисичанськ

Засryпник ЕдчальЕика
управлlIrня власностI

*.gл2/u-аз

Про затверлЙння паспортiв
бюджетних програм на 2019 piK

КерJточисЬ Бюджетним кодексом УкраiЪи, наказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни

вiд 26 серпня 2014 року l\lЪ 836 <Про деякi питання запровадження програмно-цiльового

методу скJIадаЕня та викояання мiсцевих бюджетiв>, наказом MiHicTepcTBa фiнансiв

УкраiЪИ вiд 20 вереснЯ 2017 рокУ Nч 793 <ПрО затвердження складових програмноi

класифiкацii видаткiв та кредитувtш{Ея мiсцевих бюджетiв>, рiшенням Лисичанськоi

MicbKoi ради вiд 14 травня 2019 року JФ 651950,

НАКАЗУЮ:

1 . ЗатвердитИ паспортИ бюджетних прОграм на 201 9 piк IIо головному розпоряднику -

управлiнню вл.дсностi Лисичанськоi MicbKoi ради за кодом:

3110160 <КерiвництвО i управлiння у вiдriовiднiй сферi у MicTax (MicTi Киевi).

селищах, селах, об'еднаних територiальних громадах>;

З110180 <Iнша дiяльнiсть у сферi державного управлiння), що додаються,

2. Координачiю роботи та органiзацiю щодо виконання цього наказу покласти на

нача:lьника вiддiлу бlтга,rтерського облiку та звiтностi Харченко О,Я,

3. Контроль за виконанням накi}зу залишаю за собою.

н. БрЕдун



ЗАТВЕРДЖЕНО
навз мiнiя.рФа фiЕн.iв УФаrни
26 серпi 201 a року м дзб
(у р.даю+l нэЕзу м нфрсЕа фlюнсiо уФаlня
ад 2в Фудня 201в року м 1209)

ЗЛТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий доrq,мент

/;oi 4/zr' ) /r/r.r-сц
Паспорт

Оюдtttетно'a програми мiсцевого бюлжеry на 2019 piK
1. ( 3100000 ) Управлiння власностi Лисичанськоi MicbKoi ради

2. ( 3110000 ) Управлiння
(яaiiiloýTм голоDпою роэпорящoe )

власностi Лисича.rrськоi Мр

J.
( 3110160 ) ( 0111 )

Керiвництво i угравлiнrrя у вiдповцнiй сфорi у MicTa"x (MicTi Киевi), солищах.
громад:Lх

селах,
об'еднаних теоитооi

(m]а,ещтм бфйстол l9Jttiliol l

4. обсяг бюджегних призначень/бюджетнлtх асигнувань
18l68 гривень ,

5, Пiдстави для виконанtl;l бюджrгноi програми:

-4552З67 гривень , у тому числi загмьного фонду - 45З4]rgg гривень та спецiального фоrrду -

Консtпtппуцiя YKpaiHu
Бюdэrc,ап н u й KodeKc Укра ч t u

П оdа ]пков L! й Kod е кс Укр aI н u

Закон_у \lкр.llнч Kllpo !ержавнчti бюd)!сеm Украl: u на 20l9 piKtl
Закон \Враiнu IIро мiсцеве самовряОчвання в yKPqiHi''
Закон YKpairtu [Ipo с.ttчэrcб.t, в ореанах цiсцевоZо самовряd,чваlпlя ''
Закон \'Kpoij!Il Про d<lcttt.yn dо пчбJliчllоI iнформацii''
Закон ) KpoiHu []ро суdовuй збiр''

пlа iншuх ор?аt!iв'|iз эltiHct,tttt пtа dопtlвtrcннямt)

сс1,1llовряdуваllllrl ]lla jx вuкоllав|!цх L)p:alllB, op|altlB пpa)K.|,pall].\Pll , (._ydtB ша i]lluцf lrр?анiв'|iз з\liнамч)



lНака3 MiчicmepcmBa фiнансiв Украl:нu Bid l3.03,1998 No 59 Про запвефасёння Iнсtпрукцtt про сцасбовi вidряdlrcення в мФlсах YKpaIHu mа за кофон"
Рilцення мiсыаi раdu Bid 20,12.20]8 року ЛЬ 55/842 'Про мiськай бюdжап на 2019 piK"
Рiu.ення MicbKoI pada .Bid 11,05.20]9 potq No б5/950 " Про внесення zuiч dо MicbKo?o бюdжеmу на 2019 piK"
Полоэtсення про управлiння власноспi Лuсuчанськоi MicbKot раdu

I {iъ держаэноi полiтrаол

7, Мега бюджgгноi програми:

Керiвнuцmво i уrlравлiння у вidповidнiй сферi

8, Завдання бюджетноi програми:

6. I_{rлi держазноI полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджсгноi п;lограми

прОцесу уrrравлiння колq.ц:шьцою впаснiсгю TeprTopiaTblroi громад{ м. JIисичацська.

N9

зlл
Заздаrцц

,|

riдповiднiй сферi

2 'lогашення кредиторськоI заборгованостi i поня по договору про постачання елекrричноI енергi-lТОВ Туганське енерrетичне об'€днання"

з Придбання обладнання i предметiв довгостроковоrо корисryвання

9, Напрями використання бюджетних коштiв:

10. Перслiк п,Iiсчсвих / регiональних програN{. що викон\:ються 1,складi бюджеrноi програN.lи:

],,]ъ

зlп
3 {

ЗOiйснення вчконавччмч орzанамU MicbКux (мiсm республiканськоzо Двllюномноi Респфллкч Крuм пй
обласно2о значення) ра0, раiоннuх у Micпax раd (у разi|х спворення) наdанчх законоdавспвом
повноважень у Bidпogiaqi' сфёрi

:l5j] 8]6 4 5з7l lб

|1оzашення Kpedull1opcb(oI заборzованоспi : пеня по Оо2овору пrхl пслспачання ёлекпрччно| енерzii ТОВ
' Лу z анс ь ке е н е р zе rпч ч н ё ф' сОн а н н я "

]81

з ПрчO6анн я фл аён ан н я i преёмеmЬ 0<,в2оспlроковоzо корuспуванн я l.+ lJ68 ].l 81]li

.l 5].l 199 la 168 r 55? ]67

l Iliitr,clJrDJB!я шсцсD.i / pc.n!Luj,Ll]] jlltLT,r[jll



l l. Резушттявнi показники бюджgгноi програrоr:

Н,Ю. БредтI
(,нц@ппфщФUщо

Лпси.rанськоi Micbкoi ради о В. Сапегrдrа

(u,ч,ш uпц,м,Фв!I|цо



1. ( 3100000 )

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого

Упразлiння власностi Лисичанськоi Micbкoi ради

ЗАТВЕРДl(EНО
нЕз мшiст.рФа фнэнсi. yФaiн,
2а сёрпня 2014 ро(у м аз€
(у р.дацll навэу мlнlфрmа фпансi. yФalн,
вlд 29 Фудя 2оlв роrу lI 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Упразлiння власностi llисичанськоi MicbKoi ради

;7,} Z.-b' Jzr/' -а- /-,/ё/-z]З

бюджету на 2019 piK

z. ( 3110000 )

(пФ-ыекrвм голоDяоIо ролорrдffi )

Управлiння власностi ЛисичанськоI МР

J
( з110180 )

(н -меяrъffi вИповr!м!ною dlca|ýll]ro

( оlзз ) IНШа ДЙЛЬНiСТЬ У Сферi державного 1тrравлiння

(кол) lКФlioК) (яаiмеЕrъФци бюджmоi прогрм D

4. обсяг бюджgгштх rrризначень/бюджетних асигнувань -15о7о2 гривень , у тому числi загального фонду -150702 гривень та спецiального фонду 0
гривень .

5. Пiдстави д,,lя виконання бюлжетrоi лрограми:

Консmurпуцiя y{patHu

Блоdэrtеmнuй коdе кс YKpai нu
Закоltу YKpaiHu кПро !ерэкавнuй бюёэюеm YKpai:Hu на 20l9 piK>
Закон YKpaiHu Про -|lliсцеве салttовряdування в YKpaiHi"
Закон YKpcti'Htt Про ёерэtсавну ре€сmрацitо речовl|х прав llo llep)xolle майно пlа |х обmяэrcень''
Посmаlюва Кабiнепry MiHicmpiB ylpalHu вid 25 2руdнЯ 20l5 р, No l127 ПрО dерэrcавнtl рессmраl|iю речовlrх пров lla нер)жоме майно lпа |x обlпя;лсень"

прсlвеdення пlехнiчноi iI!венmарчзацi| об'скtпiв Hepllxolttozo.1,tatiHcl"

Рtiurcння .:l,ticbKoi раdu Bid 20 12,2018 року No 55'812'Про цiськtLй бtоdэюепl на 20l9 piK''

Piurctttut .ltictKtli раdч вid ]J 05 2019 poql.Np б5,950 " Про вIlесеlltlя з;ttiн Oo.1icbKoz_o бrоdлrспlt,на 20l9 piK''
Пc1.1(l)t(,cttttlt про \,провlillllя B.tacHocmi .|Iuаtчонськоj ,\llcbl,-oi рсld1l



6, Цiлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована р*шiзацй бюджетноi програми

*ný

ýl
ýк

f.q,

ц
Цiль державцоi полiтлпtи

7. Мета бюджетноi про.раrп-

:::У";:;ffХ'Х:::;;i:i!:::;:"':::;;?:::::й:::;:"r",""ноi,формч власносmi (що не вхоёяпь ёо скпаф скаmповоzо фонdу), вu,оmовлення

8, Завдання бюджетноi програ.ми:

коштlв;

процесу упраллiнrrя ком}тrальною власнiспо терлтrорiально' .ро"* 
", 

Л"""*"Б

N9

зh
1

2

9, [Ъп

.ъ
зlп
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l
J

i
}l fir

l
l:tl7tu

t 50 ,D1
t!0 ?о]

10. Перелiк мiсцевих / рсгiональних програ}{: Що виконуIOться 1, складi бюджегноi програп,rи:

IJ| ймеь"увая!я м]сцеDоi ,' регlовапьЕоi програмл

розвитку земельних вiдно",п м л"""чiп**"iffiБЫйiiБiiй



-J льтативнi показники бюджсгноI програми:

нерухомо2о майна хому!а!льноi формч власносtпi (що
фонФ), вiaоlлоолення пехнlчнuх песпорпiв

лпьiбсп 6.па ra яuх заллаlоваrыгооведеьо тtifiБлйiiiЪffi
кlл"коФi обfг в Fеруrомоъ Maiнa tомуFФыоl фоDмj масчосl, що не вюдfrь

судових приписlв, по яким Необt дно,ii6rtt1.1lt фl,rt.llt.llня ýnp.r

{ фlrecytidi послуr арбiтражного керуючого по

вав бJг/ о B/lo'ar/) !удовиr r onnlcrB до tпЁйiiБiБйББ
по яким веобхдно забезлечити фiнан.ування

//!..-rl'
--J-J-а ,"""

Лисичанськоi MicbKoi ради
о В Сапегиrlа

rý
i"s tl
; 
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,||.!_,\кi
J,IIРaB.пirIIцl ЛпсIlчанськоi NticbкOj ралlt


