ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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м.Лисичанськ
Про внесення змін до розпорядження
міського голови від 12.03.2018 № 87

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, Правилами складання
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання,
затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та
виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказом Міністерства фінансів
України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішенням
Лисичанської міської ради від 28.12.2017 №41/579 «Про міський бюджет на 2018
рік» зі змінами:
1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 12 березня 2018 року
№ 87 та викласти паспорт бюджетної програми на 2018 рік по головному
розпоряднику Лисичанській міській раді Луганської області у новій редакції за:
КПКВКМБ - 0117700 «Реалізація програм допомоги і грантів Європейського
Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ».
2. Координацію роботи та контроль щодо виконання даного розпорядження
залишаю за собою.

Секретар міської ради

Е.І.Щеглаков
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Про внесення змін до наказу начальника
фінансового управління Лисичанської
міської ради від 12.03.2018 № 15/01-10
Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, Правилами
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх
виконання, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від
26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового
методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказом
Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження
складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів», рішенням Лисичанської міської ради від 28.12.2017 №41/579
«Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами:
1. Внести зміни до наказу начальника фінансового управління
Лисичанської міської ради від 12.03.2018 № 15/01-10 та викласти паспорт
бюджетної програми на 2018 рік по головному розпоряднику Лисичанській
міській раді Луганської області у новій редакції за:
КПКВКМБ - 0117700 «Реалізація програм допомоги і грантів
Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій,
донорських установ».
2. Координацію роботи та контроль щодо виконання даного наказу
покласти на заступника начальника фінансового управління Лисичанської
міської ради по бюджету та контрольно-ревізійній роботі Малик С.А.

Начальник фінансового управління
Лисичанської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядження міського голови від 23.04.2018 № 148
Лисичанська міська рада Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бю дж ету)

Наказ начальника фінансового управління
Лисичанської міської ради
від 23.04.2018 № 33/01-10
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1.

0100000___________ Лисичанська міська рада Луганської області
(КПКВК МБ)

2.

(найменування головного розпорядника)

0110000___________ Лисичанська міська рада Луганської області
(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

^ -----0117700____ 0133
«Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних
держав, міжнародних організацій, донорських установ» _______________________ ___________________________
(КПКВК МБ)

(КФ КВК) 1

(найменування бю дж етної програми)

4. Оосяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 170,146 тис. гривень, у тому числі загального фонду —
0 тис. гривень та спеціального фонду - 170,146 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами та доповненнями);
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 №2246-19;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР (із змінами та доповненнями);

- Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 №2493-111 (із змінами та
доповненнями);
- Наказ Міністерства фінансів України від 10.09.2014 №1103/25880 «Про деякі питання запровадження програмноцільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання
бюджету» від 28.01.2002 № 57.
6. Мета бюджетної програми
Координація роботи виконавчих органів міської ради з підготовки та проведення загально міських заходів
Відновлення активів, необхідних для стабільної роботи Лисичанської міської ради Луганської області.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п

кпквк

КФКВК

Назва підпрограми

-

-

-

-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис, грн)
№
з/п

КПКВК

КФКВК

1
1

2
0117700

3 ■
0133

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

4

5

6

7

Завдання 1
Покращення організаційної
спроможності
відділу
адміністративних
послуг
Лисичанської міської ради
Луганської
області
за
рахунок надання сучасного
технічного обладнання, з
метою покращити якість
надання послуг громадам
Донецької
і
Луганської
областей.

0,000

64,946

64,946

Завдання 2
Надання
малих
грантів
програми
обміну
для
зміцнення
організаційних
структур у 15 великих і
малих містах Донецької та
Луганської областей, що
реалізується
в
рамках
Проекту
«Відновлення
врядування в охопленим
конфліктом
громадах
України»
Програмою
розвитку ООН в Україні за
підтримки
Швейцарської
Конфедерації
та
Уряду
Швеції
Усього

0,000

105,200

105,200

0,000

170,146

170,146

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
_______________________________________________________
Назва регіональної цільової програми
та підпрограми

КПКВК

1

2

-

-

Усього

-

(тис, грн)_______

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

3
-

4
-

5
-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№
з/п
1

КПКВК
2
0117700

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

3
Завдання 1
Покращення
організаційної
спроможності
відділу
адміністративних
послуг

4

5

Значення
показника
6

1

2

3

4

Лисичанської міської ряди
Луганської області за рахунок
надання сучасного технічного
обладнання,
з
метою
покращити якість надання
послуг громадам Донецької і
Луганської областей.
затрат
Видатки спеціального фонду

тис.грн.

продукту
Кількість заходів
ефективності
Використання
отриманого
обладнання та програмного
забезпечення
у
процесі
надання
послуг
цільовим
групам населення та кількість
осіб, які отримають доступ до
якісних послуг
якості
Рівень забезпечення
Завдання 2
Надання
малих
грантів
програми
обміну
для
зміцнення
організаційних
структур у 15 великих і малих
містах Донецької та Луганської
областей, що реалізується в
рамках Проекту «Відновлення
врядування
в
охопленим
конфліктом громадах України»
Програмою розвитку ООН в
Україні
за
підтримки
Швейцарської Конфедерації та
Уряду Швеції

EST006 Меморандум про
взаєморозуміння щодо надання
технічної допомоги

64,946

од.

Акт виконаних робіт від
01.03.2018р.

64,946

тис.грн.

Проект «Зміцнення громадської
довіри» (UCBI II), що реалізується
Кімонікс
Інтернешнл
Інк,
за
підтримки USAID

64,946

X
%

.....

100

....

1

затрат
Видатки спеціального фонду
продукту
Кількість заходів
ефективності
Відновлення
активів,
необхідних для
стабільної
роботи Лисичанської міської
ради Луганської області

2
3

4

тис.грн.

Договір від 12.04.2018 №1204-65/П

105,200

ОД.

Видаткова накладна

105,200

тис.грн.

Програма розвитку ООН в Україні,
направленим на надання малих
грантів
програми
обміну
для
зміцнення організаційних структур у
15 великих і малих містах Донецької
та Луганської областей.

105,200

якості
Рівень забезпечення

X

%

100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2(тис. грн)

Код
1
-

Найменування джерел
надходжень
2
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Усього

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
загальний
фонд

спеціальний
фонд

4
-

5
-

3
-

разом

6
-

Секретар міської ради

Прогноз видатків до кінця
реалізації інвестиційного
проекту3

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

Пояснення, що
характеризують
джерела
фінансування

9

10

11

12

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

План видатків звітного
періоду
загальний
фонд

спеціальний
фонд

7

8
-

-

-

Е.І.Щеглаков
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Лисичанської міської ради

О.В.Сапегина
підпис)

(ініціали та прізвище)

