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УПРАВЛIННЯ ВЛАСНОСТI
лисиtlАнськоi MIcbKoi рАди

нАкАз

м, Лисичанськ

Про внесення iMiH до наказiв про
затвердження паспортiв
бюджетних програм на 2019 piK

Керуючись Бюджетним кодексом Украiни, наказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи
вiд 26 серпня 2014 року JФ 836 <Про деякi питання запровадження програмно-цiльового
методу складirн}ul та виконання мiсцевих бюджетiв>, Еzказом MiHicTepcTBa фiнансiв
УкраiЪи вiд 20 вересня 2017 року JФ 793 <Про затвердження скJIадових програмноi
класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв>, рiшенням Лисичавськоi
MicbKoi ради вiд 28 листопада 2019 року No 7911126

НАКАЗУЮ:

1. Внести змiни до наказу вiд 17.05.2019р за ЛЪ 81/01-0З та затвердити паспорт
бюджетноi програми на 2019 piK зi змiнами по головному розпоряднику - управлiнню
власностj Лисичанськоi MicbKoi ради за кодом:

З110160 <Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у MicTax (MicTi Киевi),
селищах, селах, об'еднаних територiальних громадах)), що додасться.

2. Внести змiни до наказу вiд 25,О2.2О|9р за N! 28/01-0З'та затвердити паоIlор1,
бюджетноi програми gа 2019 piK зi змiнами по головЕому розпоряднику - управлiнню
власнос гi Лисичанськоi MicbKoT рали за кодоv:

З 117130 кЗдiйснення заходiв землеустрою), що додаеться.

3. Координацiю роботи та органiзацiю щодо виконання цього наказу покласти на
нача,чьника вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi Харченко О.Я.

4. Контроль за виконанням Hilкirзy залишаю за собою.

!,9 .12.2ol9p.

Начальник управлiння
власностi

Ns"#/01-0з

Тетяна гРЕЧко



ЗДТВЕРДЖЕНО
наказ м R стерсЕа ф HaHciB украlни
26 серпня 2014 роkу м взб
(у рвдацi' наЕзу MiHicTeP.Taa фiнансis Уrраiни
вiд 2s.рудня 20]s року м 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

\'правлiння в-,rасноgп Лrси.tанськоi lticbкoi paпr

бюджетноi програми
( 3100000 ) Управлiння власностi Лисичанськоi MicbKoi ради

( 3110000 )

a1,1i!,еqъщ , олошого ротораrЕБа )

Управлiння власностi Лиси.rансько'i МР

з.
п!гI,цlOлъхr! вlко!.вш)

( 0111 )
Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферr у плiстах (MicTi Киевi), сепищiDi. селаi,
об' еднаних територrальни\

( 3110160 )

(кФквк) lrпfu€цвмя бюдхляо] lцiпрqi

4 обсяГ бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -{ 57З 450.00 гривень , у тому .lислi загального фонду - 4 555 282.00 гривень та спсцiального
фонду - 18 168 гривень ,

5 Пiдстави дпя виконання бюджетноi програми:

КонсlllL!пуцi я yKpaIH ц

Бlоd )rcешн ч й ко t) е кс y\paj нu
П оd aпKoBlt й коd е кс Укр aiч ч
Зqкону Украiнu (Про J_Iерlсавнuй бюёэкеtп yKpalHtt lta 2019 ptKtl
Зqко yKpa'i+u Про iсцеве самовря.фваннrt в Y-Kpai:Hi''
Закон yKpaiHu Про слуэtсбу в ореанах J|ticL|ecoeo сацовряdуванttя''
Закоr! yKpaIHu Про dоспtlп do пуб)iчно'i iнформацii''
Закон yKpaIHu Про суdовuй збiр''

ttta iHutLtx орzанiв'(iз animtMu па ёоllовненнямu)

самовряdування tПq tx вuко авчuх oP?aHiB, op?alli' проlg/раDryрl!, счdiв lllq i'uLux ореанrc 'riз MiHalaLl)



РiLцелня MicbQo| раdч Bid 20,]2,20]8 ро].у Np 5 5/842 'Про .vicb{utl бюdэtс:еttt tta 20l9 piK"

Рiluеllня \ticbioj раdч BiD 11,05,20]9 року No 65/950 " Прtl вttесення змill dо jllicbKozo бtоёэtсеtпу tп 20l9 piK"

Рlulення лicbQ()] раdч вiо28.]].20]9рокуNо79/t126"ПровнесеннЯзlttiнdо j,licb\o?o боDэюеmу на 20l9 piK"

По. t оlrення t lpo ylpqBJi н н2 влоl,нl )cll l i,7 llcu чсlнськоj-,v lL,bKoi рqОu

6. I-|iлi державноi полiтики, на досягнеЕня яких спряI,Iована решIiзацiя бюджетноi програми

ЦiлL держаRIIоi полlшки

7- Мегi бюджетноi програýаи:

Керiвншlmво i управлiння у вiОпоGidнiй сферi

8. Завдання бюджетноi програми:

Л9

2

3

9, Напр;tми виrtористання бюджетних коштtв:

На!ряNп uиkорпФавttя бюд)кетвrх коштiв

вuконав*"ч орzан."ч Micbкux (Micm реслублiканськоzо двmономно| Респr6лiкч KpuM mа

значення) раО, районнuх у Micmax раО (у разj 1'х сmворення) HaOaHux законоOавспвом

крёultюрськоrcаборrфанфп : пеня по dо2овору лро посmачання елекmрччнот eЧepzii Тов

облаОнання i лреамепiв dовzосrпроковоео корчсmування

l0. Перелiк ллiсцевих / регiональних програм- що виконуються у складi бюджетноi програми;

lbn!.ri!!ззrl, }tr.llllьi. рс.ldlццьllоi вроlrцr.п



l l , Рсвl.льтатявпi показники бюджетноi

на'lальнrrк

ПОГО,ЩЩЕНО:
Фiнансове

Т,О, Грс.rко

о.В. Саtrегшта

(лjцL йнLцiшпрDащФ

MicbI(oi ради
Mrcbltol ради
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lpýlb.эil вry lсqлalrý

fuffiчh



ЗАТВЕРДЖЕНО
нахаэ MiH сrерсва фiнансiо уФа]ни

(у рqаrч iна{азу MiH стерства фнаhсis украiни
вд2е ]22013poky м r209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наltаз / розпорялчий докумснт

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюдrкету на 2019 piK

l ( 3100000 ) Упразлiння власностi Лиси.rанськоi Micbкoi ради

ftný.ýli.|rп пц,fiпlrr Fяп|ФФ ýrimn r.to|*'lI trllrй! l

2.

(ктпквк мБ)

(3110000 )

(IlаЛIЕцъмголовяого роrпорjцвка )

Управлiння власностi Лисичанськоi МР
(ктпквк мБ)

( з1171з0 )

i!,1lrrцrlл]arll1l !,а{шtl, l

з.
( о421 ) ЗДiйСНеННЯ Заходiв iз землеустрою

(ншЪ{еDъdм бюдмпоТ прогрм0

4, Обсяг бюджsтних призначень/бюджетних асигЕувань -98917 гривень, у тому числi загального фонду - 98917 гривень та спецiального фонду - Q гривснь

5 Пiдстави для виконання бюджетноi програпIи:

Консmumуцiя YKpa|Hu
Б tоdэкеlпнuti коdе кс YKpа tHu

Зс,t t ел ьн u it коОе кс У к ра i'H u

Воdнuй коdекс YKpatHtt

Закону YKpaiHu кПро !ерэrавнul1 бюdлсеm YKpat|нu на 2019 piKll
1акону yKpa|Htt . Про зелL|t e),cпpiit ,
Закон YKpatHu Про !ерэrпвнu{t зеltлельнuй каёасmр''
Зсtкон YKpai'Hu Про мiсцеве са,l,tовряфвання в YKpatiti''
Закон YKpai:Hu Про dосmуп dо ц)блiчноt iнфорl4ацii'''
Посmанова КМУ Bid ]] эюовmня 2002 р. N t53t Про eKcпepmttv zpoluoB)| оl|iню) земелылlх diлянок''
Посmанова Кабiнеlпч MiHlclПpiB yKpal:Hu вtd 08,05,199б Л'9 48б кПрО заmверdлt:еннЯ Поряdк1) вLlзначенl!я розмiрiв l лlеJt{: воdоохороннLlх зон mа реэlсlLму

(кIпквк ]\'IБ)



сеdення ?оспоdарсько| diяJIьllосmi в lI1.!x,

Посlпанова Кабiнепlу MitlcпlpiB YKpai'Hlt Bid 23.05.20] 2 Np 5] 3 кПро заmверdэtсенttя Поряr)к1l провсlення iнвенlпарllзсll|t j зсlrc_ць))

Рiurcння ,|licbqo| рас)п Bid 20,]2.20]8ро\,Ng 55/812 'Про ,tticbKuti fuоdжеm на 2()19 piK''
Рiшення Micbчoi padlt Bid 2в. ] ] 20 ] 9 роry Ns79/1 } 2б " Про в1.!есення змill ёо MicbKozo бtоёэrcепу на 2019 piK"
Полоэtсен ня про )mравпi ння власноспi Лuсuчанськоi _aicbqo| рсldl|,

l0.05.20I8p, NgJ5 663 li змiна.l!ч

6. Щiлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалrзацiя бюджеr,rоI програми:

Iliль lep;xaBHoi полiтнклl

7. Мста бюдкстноi tlpoгparct

Забезпечеttltя сmалоzо розвumк)) земельноzо zоспоёарсlпва

8. Завдання бюджgгноi програми:

Ns
зlп ЗавдаIЕrя

1 нвентарiзаця земель населеного пункry

9 Напряrtи використання брд2кgгних коштiв:

м
Наqрямп викорлфФlЕя фо!жетвлх коштlв ч Tol,y чпслt бюджФ

1 з .l б

1 lнвенпарiзацiя эемель населеноzо пункmу 98 91, 98 9t]

98 9l,' 98 9l,

l0, Перелiк мiсцевих / регiонапьних програ]\{! що виконуються v складi бюджетноi програми:

]

Наiiмев}ваЕяя мiсцевоi / регiояdьноi програппI

l 3 .l
Програма розвитку земел ьн их вiдносин м Лисичанська Луганськоi областi на 2018-2020 роки 9s 9l, 93 9l7

98 9l 98 91,



,l

Iiачальник

пого \ , --_ъ

рf,

-,ивнi показники бюдлtетноi програми:

llrmr чо.'оrrt6уаr Ёr.юарirrдrл в,r]Бt'r-r

i..t.рДlli;

liЖё
Т,О Гречко

(,,iцБ;Бййi-

о,в сапеп!,lа
oнjц,m,пФпы,що


