
ЛИСИЧАНСЬКЛt

упрАвлIнtlя

MIcbKA рлдА

ВЛАСНОСТI

нА к А з

*,:{.a.з.au.
м. Лисичанськ

Про затверджеЕня паспортiв
бюджетних програм на 2019 piK

Керlточись Бюджетним кодексом УкраiЪи, наказом MiHicTepcTBa фir,Iансiв УкраIни

вiд 26 серптrя 2014 року J\Ъ 8Зб кПро деякi питання запровад}кення програмно- чiльового
методу скJIадання та виконання мiсцевих бюджетiв>, наказом MiHicTepcTBa фitrансiв
Украiни вiд 20 вересття 2017 року Nо 79З кПро затвердження складових проt,рамноr

класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв>, рiшенням Лисичанськоl
MicbKot ради вiд 20 грудня 2018 року М 55/842 "Про мiський бюджет на 2019 piK",

НАКАЗУЮ:

1 . Затвердити паспорта бюджетних програм на 201 9 piK по головному розпоряднику -

управлiнню власностi Лисичанськоi MicbKoi ради:
- за кодом 3110160 кКерiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у MicTax (MicTi

Кисвi), селищах, селах, об'сднаних територiальних громадах);
- за кодом З 1 171З0 <Здiйснення заходiв iз землеустрою>;
- за кодом 31 10180 <Iнша дiяльнiсть у сферi державного управлiнняl>.

що додаютЬся.
2. Координаuiю роботи та органiзацiю щодо виконання цього наказу покласти на

нача,lьника вiддiлу бухгалтерського облiку i звiтностi Харченко О.Я.
З. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

начальвик
управлiння власностi т.о. грЕчко



ЗДТВЕРДЖЕНО
навэ MiHiпePcEa фiвансiв уФаiiи
26.ёрпня2014роl(уМ3зв
(у р.даhл l навэу MiH фрлва ф]ван.iэ yroaiня
в]д 2В пудня 2013 року М 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий докуменr

.;'' ,' ..'",/;' \ м -.: ,' Z)./ а2)З

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюдлсету на 2019 piK

l. ( 3100000 ) Управлiння власностi Лисичанськоi MicbKoi ради

2, ( з110000 )

(яа-Nе{ут ш голов|Lо.о розлорцrulr l
Управлiння власностi Лиси.lанськоi МР

( з110160 ) ( 0111 )

пmiмсяуъа|trшвцповцml ого вIщояшця)

3 КерiБництво i управлiннЯ у вiдповiднiй сферi у MicTax (MicTi Киевi)- сепищах, cejlax,
об'еднаних

4, обсяг бюджстних призначень/бюджетних асигнувань 4475254 гривень , у тому чис.пi загального
l ривен ь ,

5. Пiдстави для виконi}ння бю.rжсгноI програми:

I(oH спt tt ttty ц iя YKpa|tttt
Б юd)]се lпн u й коdе кс УФаш ц
П оd а п ко в ч 1:! ко d е кс )/кр a ij ! Il

Закоttу YKpaiHu < l lpo ,l{ep.ltc:aBl t uti бюd)tеDl yоpqi:Hu на 20l9 DiK))
1п ко t t \ 

-к 

ра t tl t t f l po .tt i t ц,,, ;,, cl l |l l ]Gг, l I jl,Gа н н 2 в ! )сра1- н t''
:]atoll Украiнц [!ро cll,.Nlб,B oP?allax лlicL|eBo?o салtt>вряdчвсl ttltlt ''
1aKutt \ Kpnttttt llp,, dltaDл|,п .).1 ll.|,r,llч1lltl tttl]llptln1l1i''
'Закlн \iKpaiitu flро с.ldtлвчй збiр''

фонду - 4457086 гривснь та спецiального фоrду - ,lB,loB

сатtовряdvваtttt:t Dl(! jI (]uко]lQG,luх |)PialliB, l)p?a]liB tlрок_\|рапl\,рu c.N()1c lпа iIluLux l)p:atttB ''1tз з+tittаltч)



\,

Наказ Мiнiсmерсmва фiнансiв УкраIнu Bid l3,03,199E N9 59 Про заtпвефження lнспрукцii про с,tуэtсбовi вidряdэrcенця в Meucаx YKpa'tHu па за корdон"
Рiшення MicbKoi рqdu Bid 20,12,20l8 року No 55/812 'Про мiськuй бюdэtсеtп на 20l9 piK"
Полоuсення про упрqвлiння влqсносmi ЛuсuчанськоI MictKoi раdu

6. Щiлi державноi полiтики, на досягненЕя яких спрямована реалiзацй бюджgгноi програми

7. Мота бюджсгноi tIрограми:

Керiвнuцmво i у,ttравлtння у вidповidнiй сферi

8_ Завдання бюджсгноI програми:

процесу управлiнrrя ком}нальною власнiсгю TeprtTopiaлbнoT громЦи м, Лисичанська.

]\!

з/п
Завдаш{я

1
вiдповiднiй сферi

2 Поrашення кредиторсько i заборrованостi : пеня по доrовору про постачання електричноТ енергii ТОВ'Луганське енергетичне о6'еднання"

з
-lридбання обладнання i предмеIiвдовгострокового (ористування

9 Напрями використання бюджетних коштiв:

N9

:зlTt

I J .l

Зdiйснення вUконавччмч opzaчavu MlcbKux (мiсп рспфлiканськоzо Двmонамноi Республiхч KpuM rTE
бласноёа мачення) раё, рааоннuх у Micmax раd (у разi а спворення) наОанчх заканаlавспlвом
побнобажень у зldлф/dнjй сферi

2
'1оzааення креdчmарськоi мбарzован(жmi : пеня по dо2овору лро посmачання елекmрuчноi енерёП' ТОВ
"Луzанське енерzеmччне об'еанання"

з |1рudбання аблаОнання l преdмеmв dовzосrпраковаео корчсmування l+ 8бз

.l .1s7 0Ес r ]?5 25J

l0. Перепiк п,liсцевих / регiональних програ\,I. що викон\ються r,ск:rадi бюджетноi програпли

N9
,з/tl

l]Jiiм.rNвiIlпя NLjcllc3.1 l]. ro] ir LjLr.L Ij|].!nJMl1

1 .]



l l, Резупьтативнi показники бюджетноi програми:

Ilачальнпк управлiнця власпостi лцспчапськоi Micbкoi радrr

Лисичанськоi MicbKoi ради
Лисu.rанськоi MicbKoi радлr

'Й Т.о. гречко

-,' 
|'

i 'r,] о В Сапегrша

}Е

1 2
3 5

(лькФь шtrниходиниць
22,0( 11.0(

l

aльк Фь Фри ман их лиdiв звернень заяв скарr iнформац йнихэаплЬ
2500.0( 2500,0(

iлькiФь п дгФовленд пиФiв вдпов!дёй проепiв р !J.lъ 2500,0( 0,0( 2500.0(

з

алькlФь опрачьованихлиФ в, звернень, эаяв, скарг на одноrо працiвника 22?,0( 0.0(

]прати на утримавня однiеi штатноl одиниц
202,6( 0,0( 202,6(

l00,0c 0.0(



ЗДТВЕРДКЕНО
нак MiH cЕpma фiнаюь уФа]ни
26оерпвi20]4року М 3Зб
(у редаюril навзу мiЕiфрсъа фiнаЕ.i, уrраьи
вiд 29 гDудня 20] 3 року м 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорялчий докумеrrт

Управлiння власностi Лисичанськоi MicbKoi ради

l,

бюджетноi програми

( 3100000 ) Управлiнrrя власностi Jfuсичанськоi Micbкoi ради

Паспорт
мiсцевого бюджету на 2019 piк

z
(коФ (яаiпеlr}ълOs юлоояого розпорr"цIre )

( 3110000 ) Управлiння власностi Лисичанськоi МР

J
( з110180 )

lE6,go m|. !ц .*rrarnlr фмвпц|

( оlзз ) Iнша дiяльнiсть У сферi державного управлiння

(}пfi!.lt*tr бюлхf trol лпограW]

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджgтних асигнувань -3ОО00 гривень , у тому числi загального фонду 30ООО гривснь та спсцiального фонду Q гривень

5. Лiдстави для виконання бю:жетноi програ\4и:

I{o н сtп u mvцп Украl'н tt

Бlоdлсеmн tй коdекс YKpct ti t tt

Закоtцl Уsр6l7цц кПро )lеlээtr,асlнttti бклёэrеm YKpa|tttt на 2019 ptK>

Закон YKpatHu Про -^ricl|eBe ссtiltовряd),ваltня в YKpa|Hi"
Закоtt YKpa|Hu Про dерлсавнлl ресс,пlра1|1tо речовllх прав на нер\хоме ,llatпlo пlа ii обlпяэtсеttь"

провеOеttltя lпех1!lчноl illGанпсIрllз0lIii tlб'cKlltiB tteplxoltozo,Ttatitta"

Рiilltення ,^licb+oi раdu Bid 20 |2 20l8 рок1Д|9 55/8]2 'Про,ttlicbKttli бtod ltcetlt tta 20l9 piK"

По.полtс,еttttя про 1,прсlв.1Illllя Blaclloct,l1] .|luсttчсtнськсli.ltiськоj padlL



6, Щiлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацй бюджетноi програ-п,rи

LФь державноi полiтtдrи

7. Мsга бюджgгноi програми:

::"r::*", 
mехнiчноt iнвенmарuзацii об'екпiв нер)Dсомою мl]йна комунально| формu власносmi ftцо не вхоdяmь ёо скпаdу лсumповаео фонdу),

8, Завдання бюджgгноi пIlограми:

9. Напрями використання бюджетних коштiв:

10, Перелiк мiсцових / регiональних програп{, що виконуються у складi бюджетноi програми:

вu?оповлення

процесу управлiнця коNý/нiлJlьною власпiспо териmрiальноi громади м. Лисичаяська,

iФrнioi lнlcнt{ p*'al.rr] с6'сrrtr Hapytotrom

,&
l/л

J .l 5, _ .. .-] -: -.. ..,- ,,-r,л-",-"" ",-олq пwмrпФ,опUl ч,Jlп! qдdl"rUgrJ [цр rrсадшlrпб oo a,{rrroy
,firrчlо€оrо фонауr, оt..оlrlс6rltвrл rпеlпUrut дaaпор,пr Ф lxll

!0 0{ш lo lNNl

м
,йl I ln' e,{y$l|ýti lх.qЁп.!| п(I}аul!lцф цптr\пl

lФi l

;! I 3

а0ll{ l
.:l.} lи}ll

1 l. Результативнl показники бюджстноi програлли:

N9

l .l
7

Эбсяr фiнансових ресурс в, яfi забеrпечують.п,сr.{,вЬi]

?



l

Нача.пьникуправлiппя власностi лцспчацськоi MicbKoi ради

ПОГОЩЩЕНО:
Фiнансове управлiння Лисичанськоi Micbкoi ради
Начаlrьник фiпансового управлiння Лисичанськоi MicbKoi ради

Т.О- Гре.п<о

'.ш*l'''"*.Ф'"ru(,

О.В, Сапегrдrа

(*щ*"ПfuйБ;;щБ-



ЗАТВЕРДЖЕНО
НаЕэ Мiiiферфа фiнанс в УФаiни
26сермя2014 року М ВЗб
(у редаю]] навзу Mяi*epcтaa ф]нансiэ уФаlни
вiд 29 lPудня 2013 року Nq 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

l

бюджетноi програми
( 3100000 ) Управлiння власностi Лисичанськоi MicbKoi ради

Паспорт
мiсцевого бюджету на 2019 piK

2, ( 31,t0000 ) Управлiння власностi Лисичанськоi МР
lФ!ЕФ роlпоряlu lкa )

(31171з0 ) ( 0421 )

. Фtв.аовщц lцr}в{цьli!lý !|хl|цfi !)

Здiйснення заходtв 1з землеустрою

(яа-шеь}зм болхtтяоi n!ol!aм0

4. обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -12о0о0 гривень , у тому числi загального фонду - 12ОО00 гривень та спецiа.rьного фонду 0
гривень

5. Пiдстави для виконання бюджсr Ho'i програми:

Ко н с lп1l пуцi я Yчpa| н LI

Бюd усе lл н tл;t коd е кс Укра tiлl
З е_ч елt ьн l пi коО е кс YKpa tit u

Воdнttй коdекс YKpal'Hu

Законtl YKpa[Htt кПро !ерэк:авнttil бtоdэrеm YKpаtHu на 2019 ptK>
]u го t D, У цlttjj t t t 

" 
П ро зc,.ttлe.t, c, tll p t i t,

Закон YKpctliltt Про 7\eplr:aBHttti за]vejlb u11 каdасmр"
Закоtt YKpaiHu Про 1,!iсцеве са:t trlвJэяdt вtt н н я в YKpct)ili"
!}акоп YKpaiiш Про ()осmуп do пу(lrttчttсli tttc]lo1llttcttlii"

ПoclllcttttlBa КМУ Bid ]] ж:clclttlttst 20()2 р N r53) Про аксперпll\, .:POl!lOB\| ol|lllliv je-|lc !blttLx diltsttttlK"



веdення zоспоdарськоi' DiяJlьл,!осmi в нuх,
Посmанова Кабiнеmу MiHicmpiB YKpat:Hu Bid 2З.05.20]2 Np 513 кПро заtпверdження Поряdку провеdення iнвенlпарuзацi[ земепь)

Накаэ MiHicmePcmцa еколо?ii' mа прtqоdнuх pecypciB yopai:Hu Bid ]8.03,2013 Nр99 Про заmверdження Поряdку розроблення паспорmа BodHozo об'екmа"

Рiшення r,Iicb1o'i раdч Bid 20. t 2,20 t 8 року Nэ 55/842 'Про мiськuй бюdжеlп на 20 )9 piK"

Полоlcення про управлiння власносmi Лuсuчанськоt Micb\oi раdu
Проzрама розвulпку земельнuх вidносuн м, Лuсччанська ЛУzанськоt обlпсmi на 2018-2020 poKu, яка запвеРdжена рitпенням Лuсllчанськоi' MicbKo| раdu Bid

l0,05,20l8p. Nр15/6бЗ зi zMiHaMu

6. IJiлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноi програми

I Jiпь лержавноi полiтлп<и

7, Мета бюджgгноi програми;

За безпе че нн я cпa|lozo розвumк)] зе JlteJtbHozo zоспоdарсmва

процссу уrrравлiння коNIунальною власнiсгю тсриторiальноi громади м лисичанська,

8 Завдання бюджсгноi проФirмн:

9. Напряпли використаЕня бюджстних коштtв,

НапDяNлt uп кориФJвпя бюдr.еп шlх KomтiBN9

з/п

1
3 l

1
lнвенmарiзацiя земель населеноzо лункmу

П аспорпвацiя вфн ux обекrпiв

120 000



-релiк мiсцевих / регiональних програм, цо виконуються у складi бюджgгноi прогрarми:

flачальпlrк 5,прав.пiпIl'l RjlacIIocTi лпспчацсыiоi i\ricbкoi радlt

исичанськоi MicI>I{oi ради

'l 0 l'р.цg1

С) ]] Саllсгlпrа

Ns
зlт|

НаймеFуваяш мlсцсвоi / рег]оншноi проlтамп

3 5

1 'lpepava розвumк у земел bчux Bidчocuч м, л чсччанська феансiйбБББпi26i|idйffi l20 00a 120 00с

l20 000 l20 000

1 1. Результативнi показники бюджетноi гrрограми:

эемёль цо пФреьують lнвеfrрэацil яатёрпор i м. Лисичавськ

земепь, на яiи( ппануfrьсq провеФи

вибfrки ва 1 га який плаяуfrься

воднихоЬепiв пояким нёобхLдно провеФи паспортиэацiю

воднихоосп в по яким плануйься роэробли паслорти

вод!ихобеп в по я(им плануfrься проведен|я паспопиэацiiдо водних

lllIllя ЛtlсltчаIlсы{()i Nticbкo'i радIt


