
УКРАЇНА
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВІЙСЬКОВО- 
ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ МІСТА ЛИСИЧАНСЬК ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

грудня 2020 м. Лисичанськ №

Про внесення змін до 
наказу від 12.02.2020 № 15

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», 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 2020 рік на підставі роз
порядження керівника військово-цивільної адміністрації від 22.12.2020 №909,

наказую:

1. Внести зміни до наказу управління з виконання політики Лисичанської мі
ської ради в галузі житлово-комунального господарства від 12.02.2020 № 15 «Про 
затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік» зі змінами виклавши па
спорти бюджетних програм на 2020 рік за КПКВКМБ 1216012 «Забезпечення дія
льності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії», 
КПКВКМБ 1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного гос
подарства», КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів», 
КПКВКМБ 1216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарст
ва», КПКВКМБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорож
ньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» у новій редакції, що 
додаються.

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

ХВіталій САХАНЬ



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
управління житлово-комунального господарства військово- 
цивільної адміністрації міста Лисичанськ
(найменування головног о розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД м а  2 0 2 0  р о к у  №  ш  ....

1. 1200000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області
0 3 3 6 4 1 9 7

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

2. 1210000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

3. 1216012

(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника)

Управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області 0 3 3 6 4 1 9 7

6012 0620

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової 
_______________________________________ енергії_____________________________________

(код за ЄДРПОУ) 

12208100000

(код Програмної класифікації 
видатків та кредиту вання 

місцевого бюджету')

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету')

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

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 474821 гривень,у тому числі загального фонду- 474821 гривень та спеціального фонду- 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Положення про управління житлово-комунального 
господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста 
Лисичанськ Луганської області від 15.09.2020 №342, рішення Лисичанської міської ради від 28.11.2019 р. №  79/1146 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального 
господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2020 рік" з урахуванням внесених змін, рішення сесії Лисичанської міської ради від 27.02.2020 №  84/1196 "Про внесення змін до 
міського бюджету на 2020 рік", розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанськ від 22.12.2020 №909 "Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік"

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

N з/п Ціль державної політики
1 Організація житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації об'єктів комунального господарства
8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 Забезпечення функціонування теплових мереж



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Забезпечення функціонування теплових мереж 474821 474821

Усього 474821 0 474821

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

N з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1 Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою 
м. Лисичанська на 2020 рік

474821 0 474821

Усього 474821 0 474821

11. Результативні показники бюджетної програми

И з/п Показники
Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 ~ Т ~ 4 5 7---------------------

■
Забезпечення функціонування теплових 

мереж
І Затрат
1.4 кількість схем, які потрібно розробити од. лист балансоутримувача 1 1
2 Продукту

2.1 кількість схем, які планується розробити од. лист балансоутримувача 1 1
3 Ефективності

3.1 середні витрати на розробку 1 схеми 
теплопостачання гри. розрахунок 474821 474821

4 _______________ Якості_______________

4.1 питома вага кількості виготовлених схем 
до запланової відст. розрахунок ю д /

--------------------- 1--------------------
100

Начальник управління Ж КГ ВЦА м. Лмсичанськ 

-^К Р А ІН ^ 5

исичанськ

2020 р.

В.САХАНЬ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)
О. САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ /  розпорядчий документ
управління житлово-комунального господарства військово- 
цивільної адміністрації міста Лисичанськ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджет)')

від оІЦ. /< £  2020 року №

1. 1200000

ПАСПОРТ
бю дж етної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління ж итлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Л исичанськ Л уганської області
0 3 3 6 4 9 7

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

2. 1210000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

3. 1216013

(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника)

Управління ж итлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Л исичанськ Л уганської області 0 3 3 6 4 1 9 7

6013 0620

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

(код за ЄДРПОУ) 

12208100000

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредиту вання місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету )

(код бюджету')
(наймену вання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету )

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 35911114 гривень,у тому числі загального фонду- 32579678 гривень та спеціального фонду- 3331436 гривень

5. Підстави для виконання бю джетної програми
Закон У країни "Про Держ авний бюджет У країни на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про управління ж итлово-комунального  
господарства військово-цивільної адм ін істрації міста Л исичанськ Л уганської області, яке затвердж ено розпорядж енням керівника військово-цивільної адм ін істрації міста Л исичанськ  
Л уганської області від 15.09.2020 № 342, ріш ення Л исичанської м іської ради від 28.11.2019 р. №  79/1146 "Про затвердження П рограми розвитку ж итлово-ком унального господарства та 
благоустрою  м. Л исичанська на 2020 рік" з урахуванням  внесених зм ін, ріш ення сесії Л исичанської м іської ради від 27.02.2020 № 84/1196 "Про внесення змін до міського бю джету на 
2020 рік", ріш ення сесії Л иси чанської м іської ради від 27.02.2020 №  84/1221 "Про виділення кош тів на ф інансову підтримку ЛКСП "Л исичанськводоканал", ріш ення виконавчого  
комітету Л исичанської м іської ради від 07.07.2020 р. № 230 "Про перерозподіл видатків міського бю джету міста Л исичанськ, передбачених У правлінню  з виконання політики  
Л иси чанської м іської ради в галузі ж итлово-комунального господарства на 2020 рік", розпорядж ення керівника військово-цивільної адм ін істрації м. Л исичанськ від 14.08.2020 № 77, 
від 03.09.2020 № 261, від 09.09.2020 № 302, від 25.09.2020 № 435, від 20.10.2020 №  564, від 29.10.2020 № 621, від 19.11.2020 № 708, від 27.11.2020 № 768, від 15.12.2020 .№872 
"Про виділення кош тів на ф інансову підтримку Л КС П  "Л исичанськводоканал", розпорядж ення керівника військово-цивільної адм ін істрації м. Л исичанськ від 14.08.2020 № 75, від
03.09.2020 № 263, від 09.09.2020 № 307, від 25.09.2020 № 433, від 12.10.2020 № 533, від 20.10.2020 №  567, від 29.10.2020 № 624, від 20.11.2020 № 712, від 27.11.2020 № 776, від 16.12.2020 № 881, від
22.12.2020 № 909 "Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік"

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

N з/п Ціль державної політики

1 Організація житлово-комунального господарства
7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації об'єктів комунального господарства



Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 Забезпечення фінансової підтримки ЛКСГ! "Лисичанськводоканал" для забезпечення надання послуг з водопостачання та водовідведення міста
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N  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

32579678 32579678

2 Придбання обладнання і предмет ів довгострокового користування 3331436 3331436
Усього 32579678 3331436 35911114

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

N з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1 Програма розвитку житлово-комунального господарства та 
благоустрою м. Лисичанська на 2020 рік

32579678 3331436 35911114

Усього 32579678 3331436 35911114

11. Результативні показники бю джетної програми

N з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1

Забезпечення фінансової підтримки 
ЛКСП "Лисичанськводоканал” для 

забезпечення надання послуг з 
водопостачання та водовідведення 

_________________ міста________________
І Затрат

1.1
кількість комунальних підприємств, які 

потребують фінансової підтримки од.
Листи ЛКСП 

"Лисичанськводоканал"
1 1

2 Продукту

2.1
кількість комунальних підприємств, яким 
планується надання фінансової підтримки од.

Листи ЛКСП 
"Лисичанськводоканал"

1 1

3 Ефективності

3.1
середня сума фінансової підтримки 

одного підприємства
грн. розрахунок 32579678 32579678



! 2 3 4 5 6 7
4 ________  Якості. и

4.1

відсоток кількості комунальних 
підприємств, яким планується надання 
підтримки, до кількості комунальних 

підприємств, які її потребують

відст. розрахунок 100 100

2 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

1 продукту

1.1 кількість одиниць придбаного обладнання од. розрахунок 7 7

2 ефективності

2.1 середні видатки на придбання одиниці 
обладнання

грн. розрахунок 475919 475919

3 ЯКОСТІ

3.1
економія коштів за рік, що виникла за 

результатами впровадження в 
експлуатацію придбаного обладнання

грн. розрахунок 1281069 1281069

Н ачальник управління Ж КГ ВЦА м. Л исичанськ

ПОГОДЖ ЕНО:. 
Ф інансове ^
Начальниш№адЙойЬй}’юіі

Л исичанськ

2020 р.

\  В. САХАНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

О. САП ЕГИ НА
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
управління житлово-комунального господарства військово- 
цивільної адміністрації міста Лисичанськ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від рІИ  2020 року №

і . 1200000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління житлово-комунального г осподарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області 0 3 3 6 4 1 9 7
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

2. 1210000

(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника)

Управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області 0 3 3 6 4 1 9 7
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

3. 1216030 6030 0620

(найменування відповідального виконавця)

Організація благоустрою населених пунктів

(код за ЄДРПОУ) 

12208100000
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-
5. Підстави для виконання бюджетної програми

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету')

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

9240489 гривень,у тому числі загального фонду- 9072090 гривень та спеціального фонду-

(код бюджету')

168399 гривень

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Закон України "Про 
зайнятість населення", Положення про управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області, яке затверджено 
розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області від 15.09.2020 №342, рішення сесії Лисичанської міської ради від 23.01.2020 р. №
83/1179 " Про міський бюджет на 2020 рік", рішення Лисичанської міської рад від 04.07.2019 № 67/1020 "Про затвердження Прог рами регулювання чисельності безпритульних тварин на 
території м. Лнсичанська на 2017 - 2020 роки”, рішення Лисичанської міської ради від 28.11.2019 р. № 79/1146 "Про затвердження Прог рами розвитку житлово-комунального 
господарства та благоустрою м. Лнсичанська на 2020 рік", рішення виконавчого комітету від 17.12.2019 р. № 639 "Про організацію г ромадських робіт у 2020 році", рішення виконавчого 
комітету Лисичанської міської ради від 07.07.2020 р. №230 "Про перерозподіл видатків міського бюджету міста Лисичанськ, передбачених Управлінню з виконання політики Лисичанської 
ради в галузі житлово-комунальног о господарства на 2020 рік", розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанськ від 22.09.2020 .№377, від 07.10.2020 №517, від
05. Н .2020 №657, від 20.11.2020 №712, від 27.11.2020 №776, від 16.12.2020 №881, від 22.12.2020 №909 "Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п Ціль державної політики

1 О рганізація ж итлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста
8. Завдання бюджетної програми



N з/п Завдання

І Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста
2 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його еколог ічних умов
3 Утримання в належному стані земель водного фонд)' (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 Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб
8 Поточний ремонт об'єктів благоустрою
9 Забезпечення оновлення об'єктів дорожнього господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п Н апрями використання бю дж етних кош тів Загальний фонд С пеціальний фонд У сього

1 2 3 4 5
! Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста 1399271 1399271

2
Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та 

поліпшення його екологічних умов 2169148 18400 2187548

3
Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку

тощо) 114821 114821

4 Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста 694116 694116
5 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення 4626449 4626449

6
Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на 

братських могилах 8073 8073

7
Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих 

міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб
9497 9497

8 Поточний ремонт об'єктів благоустрою 50715 50715

9 Забезпечення оновлення об'єктів дорожнього господарства 149999 149999
Усього 9072090 168399 9240489

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

N з/п Н айменування м ісцевої/регіональної програми Загальний фонд С пеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Програма розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою м. Лисичанська на 
2020 рік

8873019 168399 9041418

2
Програми регулювання чисельності безпритульних 
тварин на території м. Лисичанська на 2017 - 2020 

роки
199071 199071

Усього 9072090 168399 9240489



1 і Результативні показники бюджетної програми

N з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста
1 Продукту
1.1 кількість тварин, які планується відловити од. розрахунково 27 27

1.2
кількість ветеренарних послуг з 

профілактичного щеплення 
безпритульних/бродячих тварин

од. розрахунково 99 99

1.3 обсяг відходів, які планується вивезти 3 
несанкціонованих звалищ

м3 план робіт 1706,9974 1706,9974

1.4 площа утримання тротуарів тис. кв. м перелік тротуарів 85,7 85,7

2.4
кількість контейнерів для ТГТВ, які планується 

придбати од. заявка балансоутримувача 70 70

2 Ефективності

2.1 середньорічні витрати на відлов 1 
безпритульної тварини

грн. розрахунок 1873 1873

2.2
середньорічні витрати на 1 послугу з 

профілактичного щеплення 
безпритульних/бродячих тварин

грн. розрахунок 1500 1500

2.3 середньорічні витрати на вивезення 1 мЗ з 
несанкціонованих звалищ

грн. розрахунок 129,94 129,94

2.4 середня вартість утримання тротуарів за 1 кв.м грн. розрахунок 9,33 9,33

2.5 середньорічні витрати на придбання 1 
контейнеру для ТПВ

грн. розрахунок 2549 2549

3 Якості

3.1 питома вага кількості відновлених тварин до 
запланованої кількості

відст. розрахунок 100 100

3.2

питома вага кількості послуг з 
профілактичного щеплення 

безпритульних/бродячих тварин до 
запланованої кількості послуг

відст. розрахунок 100 100

3.3 питома вага обсягу вивезених відходів до 
запланованого обсягу

відст. розрахунок 100 100

3.4
питома вага площі тротуарів, які утримувались 

(прибирались), до запланованої площі відст. розрахунок 100 100

4.5 питома вага придбаних конегйнерів для ТПВ, 
до запланованої кількості

відст. розрахунок 100 100

2 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення ного екологічних умов
1 Затрат

1.1
площа території об'єктів зеленого 

господарства, яка підлягає догляду
га інвентаризація зелених насаджень 60,9 60,9

1.2
кількість газонокосарок, які необхідно 

придбати од. лист ЛКАТО 032806 2 2

2 Продукту

2.1 територія об'єктів зеленого господарства, на 
якій планується догляд

га інвентаризація зелених насаджень 60,9 60,9



1 2 3 4 5 6 7

2.2 кількість газонокосарок, які планується 
придбати од. лист ЛКАТП 032806 2 2

3 Ефективності

3.1 середні витрати на утримання (догляд) 1 м.кв 
газону грн. розрахунок 1,56 1,56

3.2 середні виграти на видалення 1 дерева грн. розрахунок 2281,45 2281,45
3.3 середні витрати на догляд 1 дерева (куща) грн. розрахунок 176,75 176,75
3.4 середні виграти на догляд 1 м.кв квітників грн. розрахунок 60,8 60,8

3.5
середні витрати на посадку дерев та кущів на 1

од. грн. розрахунок 1685,4 1685,4

3.6 середні витрати на поточний ремонт 1 м.кв 
квітників

грн. розрахунок 82,4 82,4

3.7 середні витрати на поточний ремонт 1 м.кв 
газонів

грн. розрахунок 37,5 37,5

3.8 середні витрати на поточний ремонт 1 од. 
малих архітектурних форм грн. розрахунок 140,8 140,8

3.9 середні витрати на придбання на 1 
газонокосарку грн. розрахунок 9200 9200

4 Якості

4.1 питома вага площі зелених насаджень,які 
утримуються, до запланованої площі відст. розрахунок 100 100

4,2
питома вага відновлених зелених насаджень у 

загальній кількості зелених насаджень, що 
погребують оновлення

відст. розрахунок 100 100

4.3 питома вага придбаних газонокосарок, до 
заплонованої кількості відст. розрахунок 100 100

3 Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)
1 Затрат

1.2 площа земель водного фонду, які потребують 
благоустрою га інвентаризаційні відомості 1,7 1,7

2 Продукту

2.1 кількість об'єктів благоустрою (водних 
об'єкгів), які планується утримувати од. інвентаризаційні відомості 1 1

2.2 площа земель водного фонду, на якій 
планується здійснити благоустрій га інвентаризаційні відомості 1,7 1,7

3 Ефективності

3.1 середньо річні витрати на утримання 1 об'єкту 
благоустрою (водного об'єкту) грн. розрахунок 114821 114821

3.2 середні витрати на утримання 1 га площі 
земель водного фонду

грн. розрахунок 67541,8 67541,8

4 Якості

4.1
питома вага виконаних послуг до запланованої 

кількості утримання об'єктів благоустрою 
(водних об'єктів)

відст. розрахунок 100 100

4.2

питома вага площі земель водного фонду, на 
яких буде здійснений благоустрій, у загальній 
площі земель водного фонду, які потребують 

благоустрою

відст. розрахунок 100 100

4.3 кількість отриманих санітарних паспортів од. розрахунок 1 1
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4 Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста
1 Затрат

1.2 загальна площа кладовищ, що потребує 
благоуезрою та утримання га інвеніаризаційні відомості 41,90 41,90

2 Продукту

2.1 площа кладовищ, благоустрій та утримання 
яких планується здійснювати га план робіт 41,90 41,90

3 Ефективності

3.1 середньорічні витрати на благоустрій та 
утримання 1 га кладовища

грн. розрахунок 16566,01 16566,01

4 Якості

4.1
питома ваг а площі кладовищ, благоустрій та 
утримання яких планується здійснювати, у 

загальній площі діючих кладовищ
відст. розрахунок 100 100

5 Забезпечення функціонування мереж зовнішньої о освітлення
і Продукту

и кількість світлоточок, які знаходяться на 
утриманні од. акт інвентаризації 2570 2570

1.2 середні витрати споживання електроенергії тис. кВт розрахунково 831,37 831,367

1.3 середні витрати перетікань реактивної 
електричної енергії

тис. кВАр розрахунково 73,458 73,458

2 Ефекі нвності

2.1 середні ви грати на утримання 1 світлоточки 
ліній зовнішнього освітлення грн. розрахунок 642 642

2.2 середні витрати на споживання 1 кВт 
електроенергії

грн. розрахунок 3,537600 3,537600

2.3 середні витрати на споживання 1 кВАр 
електроенергії грн. розрахунок 0,4828 0,4828

3 Якості
3.1 динаміка рівня освітлення вулиць відст. розрахунок 90 90

3.2 питома вага утриманих світлоточок до 
загальної наявної кількості відст. розрахунок 100 100

6 Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах
1 Продукту

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

од. план робіт 3 3

1.2 кількість природного газу, який постачається 
на "Вічні вогні"

тис. м3 розрахунково 0,531 0,531

2 Ефективності

2.1 середні витрати на постачання 1 мЗ 
природного газу

грн. розрахунок 15,2 15,2

3 Якості

3.1
динаміка середніх витрат на ІмЗ природного 

газу, який постачається на "Вічні вогні" 
порівняно з попереднім роком

відст. розрахунок 100 100

7 Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб
1 Продукту

1.1

кількість безробітних осіб, яких плану ється 
залучити до громадських робіт по 

благоустроюміста та діючих міських кладовищ
од. розрахунок 8 8

2 Ефекі нвності
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2.1
середньо річні витрати на залучення до 

громадських робіт з благоустрою міста та 
діючих міських кладовищ 1 безробітної особи

грн. розрахунок 1187,1 1187,1

3 Якості

3.1
питома ваг а фактично залучених безробітних 

осіб до громадських робіт до запланованої 
кількості

відст. розрахунок 100 100

8 Поточний ремонт об'єктів благоустрою

1 Затрат

1.1 кількість елементів благоустрою (малих 
архітектурних форм), що потребують ремонту грн звернення громадянина 3 3

1 Продукту

1.1
кількість елементів благоустрою (малих 

архітектурних форм), що плануються 
відремонтувати

од. договірна ціна 3 3

2 Ефективності

2.1 середні витрати на ремонт 1 елементу 
благоустрою (малих архітектурних форм) грн. розрахунок 16905 16905

3 Якості

3.1

відсоток кількості елементів благоустрою 
(малих архітектурних форм), які плануються 

відремонтувати, до кількості елементів 
благоустрою (малих архітектурних форм), що 

потребують ремонту

відст. розрахунок 100 100

9 Забезпечення оновлення об'єктів дорожнього господарства
і Затрат

1.1 кількість громадських зупинок, які необхідно 
придбати од. лист КП "Лисичанський 

Шляхрембуд" 7 7

2 Продукту

2.1 кількість громадських зупинок, які планується 
придбати од. лист КП "Лисичанський 

Шляхрембуд" 7 7

3 Ефекгивності

3.1 середні витрати на придбання 1 зупинки 
громадського транспорту грн. розрахунок 21428 21428

4 Якості

4.1 питома вага кількості громадських зупинок, які 
необхідно ггридбати, до запланованої кількості відст. розрахунок / 100 100

Начальник

ПОГОД
Фінансої
Начальні

Дата ног 
М.П.

Д А  м. Лисичанськ

ь

:020 р.

В.САХАНЬ
(ініціалн/ініціал, прізвище)

(ш \ /
(ПІДГОЮУ О.САПЕГИНА

(ініціали/ініціал. прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
управління житлово-комунального господарства військово- 
цивільної адміністрації міста Лисичанськ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) 

від Л ц . / £ /  2020 року №

1. 1200000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління житлово-кому нального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

2. 1210000

(найменування головного розпорядника)

Управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області

3.

(код Прої рамної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

1216090 6090

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету )

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 94773 гривень,у тому числі заг ального фонду- 94773 гривень та спеціального фонду-

0 3 3 6 4 1 9 7
(код за ЄДРПОУ)

0 3 3 6 4 1 9 7
(код за ЄДРПОУ)

12208100000

(код бюджету)

0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про поховання та похоронну 
справу",Положення про управління житлово-кому нального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області, яке затверджено розпорядженням 
керівника військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області від 15.09.2020 № 342, рішення сесії Л исичанської міської ради від 23.01.2020 р. №  83/1179 " Про 
міський бюджет па 2020 рік", рішення Лисичанської міської ради від 28.11.2019 р. №  79/1146 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та 
благоустрою м. Лисичанська на 2020 рік", розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанськ від 22.12.2020 № 909 "Про внесення змін до міського бюджету на 
2020 рік"____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п Ціль державної політики

1 Організація житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
! Організація поховання померлих одиноких громадян



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п
Напрями використання бюджетних 

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Організація поховання померлих 

одиноких громадян 94773 0 94773

Усього 94773 0 94773

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

N з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. 
Лисичанська на 2020 рік 94773 94773

Усього 94773 0 94773

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 Організація поховання померлих одиноких 
громадян

2 Продукту

2.1
кількість планових поховань померлих 

одиноких громадян од. розрахунок 34 34

3 Ефективності
3.1 середньо річні витрати на 1 поховання грн. розрахунок 2787 2787
4 Якості

4.1
динаміка середньорічних витрат на 1 

поховання померлого одинокого у порівнянні 3 
попереднім роком

відст. розрахунок 137 . 137

КГ ВЦА м. Лисичанськ

НгШліЗгибі

Дата пЪтцдМшНТй 
М.П.

м. Лисичанськ
івління

2020 р.

В.САХАНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.САПЕГИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)



1.

2.

3.

1200000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

1210000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

1217461

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
управління житлово-комунального господарства військово- 
цивільної адміністрації міста Лисичанськ________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від М / ї  2020 року №

бюджетної прої рами місцевого бюджету на 2020 рік
Управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області

(найменування головного розпорядника)

0 3 3 6 4 1 9 7
(код за ЄДРПОУ)

Управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адмініс грації міста Лисичанськ Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

0 3 3 6 4 1 9 7
(код за ЄДРПОУ)

7461 0456

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 
____________________ рахунок коштів місцевого бюджету

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

12208100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 11223008 гривень,у тому числі загального фонду- 7873008 гривень та спеціального фонду- 3350000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пуншів", 
Положення про управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника 
військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області від 15.09.2020 №342, рішення сесії Лисичанської міської ради від 23.01.2020 р. №83/1179 "Про міський бюджет на 
2020 рік", рішення Лисичанської міської ради від 28.11.2019 р. № 79/1146 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська 
на 2020 рік", рішення виконавчого комітету Лисичанської міської ради від 07.07.2020 р. №230 "Про перерозподіл видатків міського бюджету міста Лисичанськ, передбачених 
Управлінню з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства на 2020 рік", розпорядження керівника військово-ц и в іл ьн о ї адміністрації м. 
Лисичанськ від 21.08.2020 №110, від 03.09.2020 №263, від 07.10.2020 №517, від 12.10.2020 №533, від 27.11.2020 №776, від 16.12.2020 №881, від 22.12.2020 №909 "Про внесення змін до міськ

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

N з/п Ціль державної політики
1 Організація житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми: Покращення стану' інфраструктури автомобільних доріг
8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 Забезпеченім утримання об'єктів транспортної інфраструктури
2 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування



Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N  з/п
Н апрями використання бю джетних 

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

!
Забезпечення утримання об'єктів 

транспортної інфраструктури 2932403 2932403

2
Проведення поточного ремонту об'єктїв 

транспортної інфраструктури 4940605 4940605

3
Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування
3350000 3350000

Усього 7873008 3350000 11223008

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

N з/п Н азва м ісцевої /  регіональної програми Загальний ф онд Спеціальний ф онд У сього

1 2 3 4 5

1
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. 

Лисичанська на 2020 рік
7873008 3350000 11223008

Усього 7873008 3350000 11223008

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п П оказники
Одиниця

виміру
Дж ерело інформації Загальний фонд С пеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1
Забезпечення утримання об'єктів 

транспорт ної інфраструктури
1 Продукту

1.1 протяжність утримання доріг КМ перелік доріг 223,3 223,3

1.2
кількість діючих світлофорних об'єктів, 

які планується утримувати
од. план робіт 7 7

1.3
обсяг споживання електроенергії на 

світлофорні об'єкти в рік
тис. кВт розрахунок 12,0 12,000

1.4
плановий обсяг нанесення дорожньої 

розмітки
м2 кошторис 723 723

1.5
кількість об'єктів транспортної 
інфраструктури, які планується 

утримувати
тис. кв. м інвентаризаційна відомість 1543,9 1543,9

2 Ефективності

2.1 середні витрати на утримання 1 км доріг грн. розрахунок 11226,2 11226,2

2.2
середні витрати на утримання 1 

світлофорного об'єкту
грн. розрахунок 44245,9 44245,9

2,3
середні витрати на споживання 1 кВт 

електроенергії
грн. розрахунок 3,537583 3,537583

2.4
середні витрати на нанесення 1 м2 

дорожньої розмітки
грн. розрахунок 101,5 101,5

2.5
середня вартість утримання одного об'єкта 

транспортної інфраструктури
грн. розрахунок 1899,3 1899,3



1 2 3 4 5 6 7
3 Якості

3.!
динаміка кількості автодоріг, шо 

утримуються, порівняно з попереднім 
роком

відст. розрахунок 100 100

3.2
динаміка кількості світлофорних об'єктів, 
що утримуються, порівняно з попереднім 

роком
відст розрахунок 100 100

3.3
темп зростання середніх витрат на 
споживання 1 кВт електроенергії 
порівняно з попереднім періодом

відст. розрахунок 100,5 100,5

3.4
питома вага фактичного нанесення 

дорожньої розмітки до запланованого 
обсягу

відст. розрахунок 100 100

3.5
динаміка кількості об'єктів транспортної 

інфраструктури, що утримуються, 
порівняно з попереднім роком

відст. розрахунок 100 100

2 Проведення поточного ремонту об’єктів 
транспортної інфраструктури

1 Затрат

1.1 площа вулично-дорожньої мережі, всього тис.кв.м. перелік автомобільних доріг 1573,3 1573,3

2 Продукту

2.1
площа вулично-дорожньої мережі, на яких 

планується провести поточний ремонт 
асфальобетонного покриття

тис.кв.м. план робіт 9,2884 9,288

3 Ефективності

3.1
середня вартість 1 кв. м поточного 
ремонту вулично-дорожньої мережі

грн. розрахунок 511 511

4 Якості

4.1

динаміка відремонтованої за рахунок 
поточного ремонту (асфальтобетонного 

покриття) площі вулично-дорожної мережі 
порівняно з попереднім роком

відст. розрахунок 64 64

3
Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування
2 П родукту

2.1
кількість одиниць придбанного 

обладнання
од.

лист КП "Лисичанський 
Шляхрембуд" 1 1,000

3 Ефективності

3.1
середня видатки на придбання одиниці 

обладнання
грн. розрахунок 3350000 3350000




