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На №  від

НАКАЗ

Про втрату чинності наказів: 
від 29.01.2019 № 10/01-10, 
від 31.01.2019 № 14/01-10, 
від 06.02.2019 № 15/1/01-10  
від 06.02.2019 № 15/2/01-10  
від 08.02.2019 № 18/01-10

Керуючись Бюджетним кодексом України, наказом М іністерства 
фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі 
змінами:

1. Вважати таким, що втратили чинність накази фінансового 
управління Лисичанської міської ради від 29.01.2019 № 10/01-10, від 
31.01.2019 № 14/01-10, від 06.02.2019 № 15/1/01-10, від 06.02.2019 № 15/2/01- 
10 від 08.02.2019 № 18/01-10.

2. Координацію роботи та контроль щодо виконання даного наказу 
покласти на заступника начальника фінансового управління Лисичанської 
міської ради по бюджету та контрольно-ревізійній роботі М алик С.А.

Н ачальник фінансового управління /JA '/y
Л исичанської міської ради САПЕГИНА

mailto:finupr@lis.gov.ua


ЛИ СИЧАНСЬКА М ІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ  
міського голови

Ж  С І . с Ш 9  м.Лисичанськ

Про затвердження паспортів  
бюджетних програм місцевого  
бюджету на 2019 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, наказом М іністерства фінансів 
України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, 
наказом М іністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження 
складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», 
рішенням Лисичанської міської ради від 20.12.2018 № 55/842 «Про міськии 
бюджет на 2019 рік»:

ЗО БО В’ЯЗУЮ :

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік 
головному розпоряднику Лисичанській міській раді Луганської області, що

додаються:
КПКВКМ Б -  0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»,

КПКВКМ Б -  0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»; 
КПКВКМ Б -  0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і

соціального забезпечення»;
КПКВКМ Б — 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва», 
КПКВКМ Б -  0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних

ситуацій та наслідків стихійного лиха»;
КПКВКМ Б -  0118220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки

місцевого значення»;
КПКВКМ Б -  0118230 « І н ш і  заходи громадського порядку та безпеки», 

КПКВКМ Б -  0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню»;
КПКВКМ Б -  0 1 1 2 1 0 0  «Стоматологічна допомога населенню»;

КПКВКМ Б -  0112111 «Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»;

КПКВКМ Б -  0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет»;



КПКВКМ Б -  0112146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань»;

КПКВКМ Б -  0112151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
охорони здоров’я»;

КПКВКМ Б -  0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я»

2. Розпорядження міського голови від 29.01.2019 № 58, від 31.01.2019 №62, 
від 06.02.2019 № 69, від 06.02.2019 № 70, 08.02.2019 №71 вважати такими, що 
втратили чинність.

3. Координацію роботи та контроль щодо виконання даного розпорядження 
залишаю за собою.

М іський голова С.Ш ИЛІН



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 19.02.2019 №  88______________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000_____________________________ Лисичанська міська рада Луганської області________________________________________________________________________________________________
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000_____________________________ Лисичанська міська рада Луганської області________________________________________________________________________________________________
(код) (найменування відповідального виконавця)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її
3. 0110150___________ 0111 створення), міської, селищної, сільської рад______________________________________________________________

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 23148847,00 гривень, у тому числі загального фонду - 22856825,00 гривень та спеціального фонду - 292022,00 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 2019 рік" від 23.11.2018 № 2629-V11I ", 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 доповненями). наказ М іністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №  836 (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства 
фінансів України", наказ Міністерства фінансів України від 20.0.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішення 
міської ради віл 20.12.2018 № 55/842 «Про міський бюджет на 2019 рік».

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

№ з/н Цілі державної політики

1 Здійснення повноважень Лисичанської міської ради Луганської області у сфері місцевого самоврядування внутришньої та інформаційної політики
2 1 Іогашення кредиторської заборгованост і но КЕКВ - 2800 (інші поточні видатки)

7. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріалы ю-тсхничнс забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі ії створення), 
міської, селищної, сільської рад
8. Завдання бюджетної програми

№ з/н Завдання

1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5

1
Здійснення повноважень Лисичанської міської ради Луганської області у сфері місцевого самоврядування внутриш ньоїта 
і нформаці йної гіол іти ки 22 854 571 292 022 23 146 593

2 Погашення кредиторської заборгованості по КЕКВ - 2800 (інші поточні видатки) 2 254 0 2 254

Усього: 22 856 825 292 022 23 148 847

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

№  з/п Найменування місцевої/регіональної програми
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5

- - - - -

Усього: - - -

11. Результативні показники бюджетної програми:

№  з/п
Показник

Одиниця
виміру

Джерело інформації
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5 6 7

Здійснення повноважень Л исичанської міської ради Луганської області у сфері місцевого 
самоврядування внутриш ньоїта інформаційної політики

1 затрат
кількість штатних одиниць од. штатний розпис 109 0 109
площа приміщень кв.м. технічні паспорта 7308,2 7308,2

2 продукту
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. внутрішній облік 25547 25547
кількість прийнятих номативноправових актів од. внутрішній облік 2339 2339
кількість сесій, засідань, нарад, заходів в яких планується взяти участь од. внутрішній облік 13 13

3 ефективності
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од. внутрішній облік 234 234
кількість прийнятих номативноправових актів на одного працівника од. вну трішній облік 21,5 21,5
витрати на утримання одної штатної одиниці грн. кошторис 209696,0 209696,0



4 - якості
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника % розрахунок 100 100
відсоток прийнятих номативноправових актів на одного працівника % розрахунок 100 100
відсоток витрат на утримання одної штатної одиниці % розрахунок 100 100
Здійснити капітальний ремонт приміщень санвузлів адміністративної будівлі Лисичанської міської ради 
за адресою: мЛ исичанськ, вул. Сєвєродонецька, буд.62

1 затрат
обсяг видатків для проведення капітального ремонта грн.

рішення сесії міської ради 
від 31.01.2019 №  57/877

0 292022 292022

2 продукту
кількість заходів од. акт виконаних робіт 0 1 1

3 ефективності
проведення ремонтних робіт приміщень санвузлів адміністративної будівлі од. кошторисний розрахунок 0 292022 292022

4 якості
рівень забеспечення % розрахунок 0 100 100

Міський голова С.І.Ш илін
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Лисичанської міської ради 
Начальник фінансового управління О.В.Сапегина

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 19.02.2019 № 88_____________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000_____________________________Лисичанська міська рада Луганської області
(код) ( найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Лисичанська міська рада Луганської області
(код) (найменування відповідального виконання)

3. 0110180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(код) (КФ КВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 988344,00 гривень, у тому числі загального фонду - 988344,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 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 2019 рік" від 23 .1 1.2018 № 2629-VIIІ ", Закон України "Про місцеве самоврядування в У країні "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 доповненями), наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836 ( із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 2 9 .12.2018 № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства 
фінансів України", наказ Міністерства фінансів України від 20.0.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішення 
міської ради від 20.12.2018 № 55/842 «Про міський бюджет на 2 0 19 рік».

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

№ з/п Цілі державної політики

1 Забеспечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня забеспечення централізованого тимчасового зберігання не відносених до Національного архівного фонду документів з трудових правовідносин суб'єктів 
господарської діяльності незалежно від форм власності та реалізації законних прав громадян в отриманні довідок соціально-правового характеру

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забеспечення централізованого тимчасового зберігання не відносених до Національного архівного фонду документів з трудових правовідносин суб'єктів господарської діяльності незалежно від 
форм власності та реалізації законних прав громадян в отриманні довідок соціально-правового характеру



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5
1 1 Іадамші послуг юридичним особам та громадянам із соціально-правових питань 988 344,00 0,00 988 344,00

Усього: 988 344,00 0,00 988 344,00

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

гривень

№  з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5
1 Інша діяльність у сфері державного управління 988 344,00 0,00 988 344,00

Усього: 988 344,00 0,00 988344,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п
Показник

Одиниця
виміру

Джерело інформації
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5 6 7
Забезпечення надання належ ної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

1 затрат
кількість штатних одиниць од. штатний розпис 8 0 8

2 продукту
кількість виданих довідок од. журнал реєстрації довідок 8047 8047
кількість проведених перевірок од. план проведення нарад на 

поточний рік
1605 0 1605

3 ефективності
кількість виданих довідок на одного працівника од. журнал реєстрації довідок, 

штатний розпис
1005,9 0 1005,9

кількість проведених перевірок на одного штатного працівника од. план перевірок 200,6 0 200,6
витрати на утримання одноєї штатної одиниці грн. кошторис на 2019 рік 123543,00 0 123543,00

4 якості
відсоток вчасно наданих відповідей та наданих завдань у їх загальній кількості % журнал реєстрації вихідної 

документації
100 0 100

відсоток виконання показника якості бюджетної програми % звітність 100 0 100



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 19.02.2019 №  88_____________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000_____________________________ Лисичанська міська рада Луганської області
(код)

2. 0110000

(найм енування  головного розп орядн и ка)

Лисичанська міська рада Луганської області
(код)

3. 0113242 1090

(найм енування в ідповідального  виконавця)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(код) (К Ф К В К ) (найм енування  б ю д ж еін о ї п рограм и)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 157751,00 гривень, у тому числі загального фонду - 157751,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 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 оюджеі 
України на 2019 рік" від 23.1 1.201 8 № 2629-VIII ". 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 доповненями). наказ М іністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами), наказ Міністерства фінансів У країни від 29.12.2018 №  1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства 
фінансів України", наказ Міністерства фінансів України від 20.0.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішення 
міської ради від 20.12.2018 № 55/842 «Про міський бюджет на 2019 рік».

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

№ з/п 1І,ілі державної політики

1 Координація роботи виконавчих органів міської ради з підготовки та проведення загальноміських заходів, відповідно до рішення виконавчого комітету від 18.09.2018 №562, керуючись п.22 ч.І 
ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня з підготовки та проведення загальноміських заходів у 2019 році.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 М атеріальна та натуральна допомога головам вуличних комітетів
2 Матеріальна та натуральна допомога Почесним громадянам та членам їх сімей



9. Напрями використання бюджетних коштів

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5
1 Матеріальна та натуральна допомога головам вуличних комітетів 123606,40 0,00 123606,40
2 Матеріальна та натуральна допомога Почесним громадянам та членам їх сімей 34144,60 0,00 34144,60

Усього: 157751,00 0,00 157751,00

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

№  з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5
1 Програма загальноміських заходів з головами вуличних комітетів та Почесними громадянами м.Лисичанськ на 2019 рік 157751,00 0,00 157751,00

Усього: 157751,00 0,00 157751,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№  з/п
Показник Одиниця

виміру Джерело інформації
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5 6 7
Матеріальна та натуральна допомога головам вуличних комітетів

1 затрат
видатки загального фонду грн. рішення сесії 

Лисичанської міської 
ради від 11.10.2018 № 
51/786

123606,40 0.00 123606,40

2 продукту
кількість заходів од. рішення виконкому 

Лисичанської міської ради
1 0 1

3 ефективності
середній розмір заохочення голів вуличних комітетів: бланки, канцтовари та грошове заохочення (123606,4 грн. : 
170 чол.)

од. розрахункові дані 727,10 0,00 727,10

4 якості
рівень забеспечення % 100 0 100
Матеріальна та натуральна допомога Почесним громадянам та членам їх сімей

1 затрат
видатки загального фонду

1
грн. рішення сесії 

Лисичанської міської 
ради від 11.10.2018 № 
51/786

34144,60 • 0,00 34144,60

2 продукту



кількість заходів од. рішення виконкому 3 0 3
3 ефективності

середній розмір вручення грошової винагороди з присвоєнням звання "Почесний громадянин м. Лисичанська" 
(бланк посвідчення "Почесний громадянин міста Лисичанська", стрічка з написом "Почесний громадянин міста 
Лисичанська"

грн. розрахункові дані 2 614,60 0,00 2 614,60

оплата ритуальних послуг грн. розрахункові дані 31 530,00 0,00 31 530,00
4 якості

рівень забеспечення % 100 0 100

________СЛ.Шилін________

(ініціали/ініціал, прізвище)

 О.В.Сапегина______
(ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Лисичанської міської ради 
Начальник фінансового управління



ЗА ТВЕРДЖ ЕН О
Н аказ М іністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №  836 
(у редакції наказу М іністерства фінансів України від 29 грудня 2018 
року №  1209)

ЗА ТВ ЕРДЖ Е Н О

Розпорядження міського голови від 19.02.2019 №  88_____________
(н ай м ен у ван н я  го л о вн о го  р о зп о р я д н и ка  кош тів  м ісц ев о го  бю дж ету)

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Л исичанська міська рада Л уганської області

2.

(код)

0110000

(найменування головного розпорядника)

Л исичанська міська рада Л уганської області

X
(код)

0114082 0829

(найменування відповідального виконавця)

Інші заходи в галузі культури і містецтва
(КОД) (КФКВК) (найменування бюджегної програми)

4. О бсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 194400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 194400,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. 11 іде гави для виконання бю джетної програми: Конституція У країни, Бюджетний кодекс У країни від 08.07.20 ] 0 № 2456-VI (із змінами та доповненнями), Закон України 11 ро Д ержавний ою джет 
України па 2019 рік" від 23.1 1 .2018№  2629-VI11 ". Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"від 2 1.05.1997 №  280/97-ВР (із змінами та доповненнями), Закон України "Про службу в 
органах м ісцевого самоврядування" від 07.06.2001 №  2493-111 (із змінами та доповненями), наказ М іністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бю джетів" від 26 .08.2014 р. № 836 (із змінами), наказ М іністерства ф інансів України від 29.12.201 8 №  1209 "П ро внесення змін до деяких наказів М іністерства фінансів 
України", наказ М іністерства фінансів України від 20.0.201 7 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих оюджетів із змінами, рішення міської 

ради від 2 0 .12.2018 №  55/842 «Про міський бю дж ет на 2019 рік».

6. Цілі держ авної політики, на досягнення яких спрям ована реалізація бю джетної програми

№  з/п Цілі держ авної політики

1
Координація роботи виконавчих органів міської ради з підготовки та проведення загальноміських заходів, відповідно до п.22 ч.І ст.26 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні

7. Мета бю джетної програми: Підвищення рівня з підготовки та проведення загальноміських заходів у 2019 році.

8. Завдання бю джетної програми

№  з/п Завдання

1 П ідготовка та проведення загальноміських заходів v 2019 році.



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№  з/п Н апрями використання бю дж етних коштів
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5

1 Підготовка та  проведення загальноміських заходів у 2019 році. 194 400,00 0,00 194 400,00

Усього: 194 400,00 0,00 194 400,00

10. П ерелік м ісцевих/регіональних програм, щ о виконуються у складі бю джетної програми:
________________________________________гривень

№  з/п Найменування м ісцевої/регіональної програми
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5

1 П рограма із підготовки та проведення загальноміських заходів на 2019 рік 194 400,00 0,00 194 400,00

Усього : 194 400,00 0,00 194 400,00

11. Результативні показники бю дж етної програми:

№  з/п П оказник
Одиниця

виміру
Дж ерело інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7

П ідгот овка т а проведення загальном іських заходів у  2019 році.
1 затрат

обсяг видатків на проведення загальноміських заходів грн. рішення сесії 
Лисичанської міської 
ради від 29.11.2018 №
54/833

194 400 0 194 400

2 продукту
кількість заходів од. рішення виконкому 

Лисичанської міської ради

68 0 68

3 ефективності
витрати на проведення одного заходу грн. розрахункові данні 2858,8 0 2858,8

4 якості
рівень забезпечення грн. 100 100



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М іністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №  836 
(у редакції наказу М іністерства фінансів України від 29 грудня 2018 
року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 19.02.2019 № 88_____________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Лисичанська міська рада Л уганської області

г
(код)

0110000

(найм енування  головного розп орядн и ка)

Лисичанська міська рада Л уганської області
( код) 

0118110 0320

(найм енування  в ідповідального виконавця)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(код) (К Ф К В К ) (най м енуван н я  б ю д ж етн о ї програм и )

'І Обсяг бюджетних призначень / бюджети*** U II1 HVHMII1. - 69000,00 гривен і,, v  t o m v  числі загального фонду - 69000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 і ривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-Vl (із змінами та доповненнями), Закон України "Про Державний бюджет 
України на 2019 рік" від 23.1 1.2018 №  2629-VII1 ". 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 доповненями), наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №  836 (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства 
фінансів України", наказ Міністерства фінансів України від 20.0.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішенн 

міської ради від 20.12.2018 № 55/842 «Про міський бюджет на 2019 рік».

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

№ з/п Цілі державної політики

Своєчасне реагування на загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, та ліквідацію їх наслідків на території мм.Лисичанськ, Новодружеськ та 1 Іривілля^

7. Мета бюджетної програми: Цивільний захист населення під час виконання із забезпечення національної безпеки і обороноздатності та запобігання надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру на території місі Лисичанськ, Новодружесськ та Привілля.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Затвердити номенклатуру та обсяг місцевого резерву для здійснення заходів, спрямованних на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги 

постраждалому населенню ---------------------------------- — -------------------------- —---------------------



9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5
1 Затвердити номенклатуру та обсяг матеріального резерву для здійснення заходів, спрямованних на запобігання і ліквідацію наслідків 

надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню 69 000,00 0,00 69 000,00

Усього: 69 000,00 0,00 69 000,00

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

_______       гривень

№  з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5
1 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 69 000,00 0.00 69 000,00

Усього: 69 000,00 0,00 69 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п
Показник Одиниця

виміру Джерело інформації
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5 6 7
Затвердити номенклатуру та обсяг матеріального резерву для здійснення заходів, спрямованних на запобігання і ліквідацію  
наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню

1 затрат
видатки загального фонду грн. рішення сесії 

Лисичанської міської 
ради від 3 1.01.2019 №  
57/877

69000,00 0,00 69000.00

2 продукту
кількість заходів од. протоколи засідання 

місцевої комісії з питань 
техногенно- екологічної 
безпеки та
надзвичайних ситуацій

6 0 6

3 ефективності

а

використання матеріального резерву для здійснення заходів, спрямованних на запобігання і ліквідацію наслідків 
надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населению

грн. згідно рішень 
виконавчого комітету 
Лисичанської міської 

ради

69000,00 0,00 69000,00



рівень забезпечення

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Лисичанської міської ради 
Начальник фінансового управління

С.І.Шилін
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В.Сапегина
(ініціали/ініціал, прізвище)



I
ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ М іністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №  836 
(у редакції наказу М іністерства фінансів України від 29 грудня 2018 
року №  1209)

ЗАТВЕРДЖ ЕН О

Розпорядження міського голови від 19.02.2019 №  88_____________
(найм енування  головн ого  р о зп оряд н и ка  кош тів  м ісцевого  бю дж ету)

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000_____________________________ Л исичанська міська рада Л уганської області
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Лисичанська міська рада Л уганської області
(код)

3. 0118220 0380

(найменування відповідального виконавця)

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
(код) (КФ КВК) (найменування бюджетної програми)

4. О бсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 92 244.00 гривень, у тому числі загального фонду - 92244.00 гривень та спеціальної о фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція У країни. Бюджетний кодекс У країни від 08 .07 .2010 № 2456-VI (із змінами та доповненнями). Закон У країни "Про Державний бюджет 
України на 2019 рік" від 23.11.2018 №  2629-VI11 ", 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 га доловненями). наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №  836 (із змінами), наказ М іністерства фінансів України від 29.12.2018 №  1209 "Про внесення змін до деяких наказів М іністерства 
фінансів України", наказ Міністерства фінансів України від 20.0.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків,та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішення 
міської ради від 20.12.2018 №  55/842 «Про міський бю дж ет на 2019 рік».

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

№  з/п Цілі державної політики

1 Організація, підготовка і проведения призову громадян України на строкову військову службу у 2019 році.

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення безперебійної організації, підготовки і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2019 році

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2019 році.



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№  з/п Напрями використання бю джетних коштів
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5

1 Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2019 році. 92 244,00 0,00 92 244,00

Усього: 92 244,00 0,00 92 244,00

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

№  з/п Найменування місцевої/регіональної програми
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5

1 Комплексна програма підготовки і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2019 р. 92 244,00 0,00 92 244,00

Усього: 92 244,00 0,00 92 244,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№  -з/п
Показник

Одиниця
виміру

Джерело інформації
Загальний

фонд
С пеціальний 

фонд
У сього

І 2 3 4 5 6 7
Організація, підгот овка і проведення призову громадян України на ст рокову військову служ бу у 2019 році.

1 затрат
обсяг видатків на проведення заходів по призову грн. рішення сесії 

Лисичанської міської 
ради від 30.08.2018 № 
49/756

92244,00 0,00 92244,00

2 продукту
кількість заходів (весна та осінь) од. рішення сесії 

Лисичанської міської 
ради від 30.08.2018 №  
49/756

2 0 2

3 ефективності
витрати на проведення одного заходу призова (середня) грн. грн. розрахункові данні 46122,00 0,00 46122,00

4 якості
% 100 100

— — *— 3— __________________ С.І.Шилін_______
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

___________ /    О.В.Сапегина
(підпис) /  / / /  (ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ М іністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №  836 
(у редакції наказу М іністерства фінансів України від 29 грудня 2018 
року №  1209)

ЗАТВЕРДЖ ЕНО

Розпорядження міського голови від 19.02.2019 №  88_____________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000_____________________________Лисичанська міська рада Л уганської області
( код)

2. 0110000

(най м ен у в ан н я  го л о вн о го  р о зп оряд н и ка)

Лисичанська міська рада Л уганської області
(код)

3. 0118230 0380

(н ай м ен у ван н я  в ідп о в ід ал ьн о го  в и кон авц я)

Інші заходи громадського порядку та безпеки
( код) (К Ф К В К ) (н ай м ен у в ан н я  б ю д ж етн о ї п рограм и )

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 223760,00 гривень, у тому числі загального фонду - 223760,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами та доповненнями). Закон України "11 ро Державний бюджет 
України па 2019 рік" від 23.11.201 8 №  2629-VI1I ”, 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 доповненями), наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №  836 (із змінами), наказ М іністерства фінансів України від 29.12.201 8 №  1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", 
наказ М іністерства фінансів України від 20.0.201 7 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 
20.12.201 8 №  55/842 «Про міський бю джет на 2019 рік».

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

№  з/п Цілі державної політики

1 Здійснення Лисичанською міською радою наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів 
громадян, координації роботи з профілактики боротьбі зі злочинністю

7. Мета бю джетної програми: Забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики боротьби зі 
злочинністю

8. Завдання бюджетної програми
:

№  з/п Завдання

1 Забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики боротьби зі злочинністю



9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5
1 Здійснення Лисичанською міською радою наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення належного рівня правопорядку, 

громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики боротьбі зі злочинністю

223 760,00 0,00 223 760,00

Усього: 223 760,00 0,00 223 760,00

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

гривень

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5
1 Міська програма профілактики злочинності на 2018-2020 роки. 223 760,00 0,00 223 760,00

Усього: 223 760,00 0,00 223 760,00

11. Результативні показники бю джетної програми

№  з/п
Показник Одиниця

виміру
Джерело інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7
Здійснений Лисичанською міською радою наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення належного 
рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з 
нрофілакпікн боротьбі зі злочинністю

1 затрат
обсяг видатків на проведення заходів (придбання відеокамер, монтаж, установка та обслуговування відеокамер 
і каналів зв'язку міської системи відеоспостереження)

грн. рішення сесії

Лисичанської міської ради 

від 20.12.2018 № 55/858

223760,00 0,00 223760,00

2 продукту
кількість обладнання системи відеоспостереження та відеоконтролю, яке планується встановити на вулицях та 
в приміщеннях

од. рішення сесії

Лисичанської міської ради 

від 20.12.2018 № 55/858

5 0 5

3 ефективності
середня вартість 1 од. камер татехничне обладнання ф Н . розрахункові дані 4000,00 0,00 4000,00
середня вартість установки грн. розрахункові дані 100000,00 0,00 100000,00
середня вартість обслуговування грн. розрахункові дані 103760,00 0,00 103760,00



/'

4 якості
рівень забезпечення % 100 100

Міський голова С.І.Шилін

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Лисичанської міської ради 
Начальник фінансового управління О.В.Сапсгина

(ініціали/ініціал, прізвище)

А



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

ЗАТВЕРДЖ ЕНО

Розпорядження міського голови від 4 9 .  ОХ 2019 р. №
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Лисичанська міська рада
(код)

0110000

(найменування головного розпорядника) 

Лисичанська міська рада
(код)

0112010 0731

(найменування відповідального виконавця)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 99 708 354 гривень, у тому числі загального фонду - 97 326 955_ гривень та спеціального фонду - _ 2 381 399 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 23.11.2018 р. № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України від 19.11.1992 №  2801-XII “Основи 
законодавства України про охорону здоров’я”, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (із змінами), наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами від 15.11.2018 p., наказ М іністерства фінансів України та М іністерства охорони здоров я України від
26.05.2010 р. № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі О хорона здоров я {зі змінами), наказ 
М іністерства фінансів України від 20.0.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, наказ М іністерства фінансів 
України від 29.12.2018 р. № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів М іністерства фінансів України", Рішення міської ради від 20.12.2018 р. №  55/842 «Про міський бюджет на 2019 рік».

6. Цілі держ авної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бю джетної програми

№  з/п Цілі державної політики

1 Забезпечення потреб населення в галузі охорони здоров’я шляхом надання лікувально-профілактичної допомоги _______________________________________________ _____

2 Здійснення заходів щодо розвитку профілактичного напрямку в охороні здоров’я, формування здорового способу життя, забезпечення високого рівня працездатності та довголіття------------------------

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення 

8 . Завдання бю джетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги

2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування ... ........................................................................................................... .........



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5

1 Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та  стаціонарної медичної допомоги 97 326 955 1 823 694 99 150 649

2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 557 705 557 705

Усього: 97 326 955 2 381 399 99 708 354

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

№  з/п Найменування місцевої/регіональної програми
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5

Усього:

11. Результативні показники бю джетної програми:

№  з/п
Показник

Одиниця
виміру

Джерело інформації
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5 6 7
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги

1 затрат
кількість установ од. мережа розпорядника 2 2

кількість штатних одиниць од. штатний розпис 1532,75 15,75 1548,50
кількість ліжок у звичайних стаціонарах од. статистичні дані 710 710
кількість ліжок у денних стаціонарах од. статистичні дані 160 160

2 продукту
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах од. статистичні дані 184940 184940
кількість пролікованих хворих у стаціонарі осіб статистичні дані 15900 15900
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах од. статистичні дані 45250 45250
кількість лікарських відвідувань од. статистичні дані 615625 615625

3 ефективності
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах днів розрахунок 333,2 333,2
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого днів розрахунок 11,1 11,1
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах днів розрахунок 282,8 282,8
середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря од. розрахунок 6347 6347
середня вартість одного відвідування грн. розрахунок 0,09 0,09



4 якості
зниження показника летальності % розрахунок -3,8 -3,8
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях % розрахунок 0,1 0,1
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком % розрахунок -0,06 -0,06

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
1 затрат

обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування грн. кошторис 557705 557705

2 продукту
кількість одиниць придбаного обладнання од. кошторис 6 6

3 ефективності
середні видатки на придбання одиниці обладнання грн. розрахунок 92950,83 92950,83

4 якості
динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком % розрахунок -45,5 -45,5

Міський голова С.І.Шилін

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖ ЕНО:
Фінансове управління Лисичанської міської ради 
Начальник фінансового управління О.В.Сапегина

/С
(ініціали/ініціал, прізвище)

з



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від / У ,  O il  2019 p. №  J c P  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Лисичанська міська рада

2.

(код)

0110000

(найменування головного розпорядника)

Лисичанська міська рада

3.

(код)

0112100 0722

(найменування відповідального виконавця)

Стоматологічна допомога населенню
(код) (к ф к в к ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11 491 430 гривень, у тому числі загального фонду - 7 336 621 гривень та спеціального фонду - 4 154 809 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 23.11.2018 p. №2629-VIII "Про. Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ “Основи 
законодавства України про охорону здоров’я”, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 p. № 2456-VI (із змінами), наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами від 15.11.2018 p., наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров’я України 
від 26.05.2010 р. № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" (зі змінами), 
наказ Міністерства фінансів України від 20.0.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів 
України від 29.12.2018 р. №1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", Рішення міської ради від 20.12.2018 р. № 55/842 «Про міський бюджет на 2019 рік».

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

№ з/п Цілі державної політики

1 Надання спеціалізованої стоматологічної допомоги населенню
2 Впровадження в практику сучасних методів діагностики та лікування

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування



9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5
1 Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню 7 336 621 3 493 998 10 830 619
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 660 811 660 811

Усього: 7 336 621 4 154 809 11 491430

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

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5

Усього:

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п
Показник Одиниця

виміру
Джерело інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7
Забезпечення надання належ ної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

1 затрат
кількість закладів од. мережа розпорядника 1 1
кількість штатних одиниць од. штатний розпис 93,75 39,75 133,50

2 продукту
кількість лікарських відвідувань тис.од. статистичні дані 136000 136000
чисельність осіб, яким проведена планова санація од. статистичні дані 17874 17874

3 ефективності
кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога осіб розрахунок 3627 3627
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

1 затрат
обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування тис.грн. кошторис 660811 660811

2 продукту
кількість одиниць придбаного обладнання од. кошторис 29 29

3 ефективності
середні видатки на придбання одиниці обладнання тис.грн. розрахунок 22787 22787



4 якості
динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком % розрахунок 1350,0 1350,0

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Лисичанської міської ради 
Начальник фінансового управління

2019 р .

С.І.Ш илін
(підпис)

/(пгдпий5'

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В.Сапегина
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від -f3 , 0 2 ,  2019 р. №  tfrK  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000____________________________ Лисичанська міська рада___________________________
(К°Д) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000____________________________ Лисичанська міська рада___________________________
(К°Д) (найменування відповідального виконавця)

3. 0112111___________ 0726 Первинна медико-санітарна допомога населенню_______________
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 645 820 гривень, у тому числі загального фонду - 2 645 820 гривень та спеціального фонду - гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 23.11.2018 р. № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ “Основи 
законодавства України про охорону здоров’я”, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (із змінами), наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами від 15.11.2018 p., наказ Міністерства фінансів України та М іністерства охорони здоров’я України 
від 26.05.2010 р. № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" (зі змінами), наказ 
М іністерства фінансів України від 20.0.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів 
України від 29.12.2018 р.№ 1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", Рішення міської ради від 20.12.2018 р. №  55/842 «Про міський бюджет на 2019 рік».

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

№ з/п Цілі державної політики
1 Забезпечення потреб населення в галузі охорони здоров’я шляхом надання первинної медичної допомоги
2 Здійснення заходів щодо розвитку профілактичного напрямку в охороні здоров’я, формування здорового способу життя, забезпечення високого рівня працездатності та довголіття

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення
8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання
1 Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв



9. Напрями використання бюджетних коштів

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5
1 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2645820 2645820

Усього: 2645820 0 2645820

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

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5

Усього:

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п
Показник Одиниця

виміру
Джерело інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7
Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв

1 затрат
обсяг видатків на оплату теплопостачання грн. кошторис 1546800 1546800
обсяг видатків на оплату водопостачання і водовідведення грн. кошторис 66936 66936
обсяг видатків на оплату електроенергії грн. кошторис 558946 558946
обсяг видатків на оплату природного газу грн. кошторис 275404 275404
обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та комунальних послуг грн. кошторис 197 734 197734

2 продукту
обсяг наданих послуг з теплопостачання в натуральних показниках Гкал економічні розрахунки 838,30 838,30
обсяг наданих послуг з водопостачання і водовідведення в натуральних показниках куб.м економічні розрахунки 4 167,17 4 167,17
обсяг наданих послуг електроенергії в натуральних показниках кВт економічні розрахунки 180 567,50 180 567,50
обсяг наданих послуг з газопостачання в натуральних показниках куб.м економічні розрахунки 16 790,13 16 790,13
обсяг наданих послуг інших енергоносіїв т економічні розрахунки 79,09 79,09

3 ефективності
середня вартість 1 -ї Гкал од. розрахунок 1 845,16 1 845,16
середня вартість 1-го куб.м од. розрахунок 16.06 16.06
середня вартість 1-ї кВт*г од. розрахунок 3,10 3.10
середня вартість 1-го куб.м природного газу од. розрахунок 16.40 16,40
середня вартість 1-їт од. розрахунок 2 500,11 2 500,11



4 якості
динаміка росту видатків на оплату комунальних послуг та енергоновіїв порівняно з попереднім роком % розрахунок 1,9 1,9

М іський голова 

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Лисичанської міської ради 
Начальник фінансового управління

С.І.Шилін
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

О.В.Сапегина

J2i ILL2019 р.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 2019 р. №
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0100000 Лисичанська міська рада

?.

(код)

0110000

(найменування головного розпорядника) 

Лисичанська міська рада

3

(код)

0112144 0763

(найменування відповідального виконавця)

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4 О бсяг бюпжетних причнячрнк / бюджетних асигнувань - 2 726 239 гривень, у тому числі загального фонду - 2 726 239 гривень та спеціального фонду - _ гривень.

5 Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 23.11.2018 p. №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України від 19.11.1992 №  2801-ХІІ -‘Основи 
законодавства України про охорону здоров’я”, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 p. № 2456-VI (із змінами), наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами від 15.11.2018 p., наказ М іністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров’я України від
26.05.2010 р. № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров я (зі змінами), наказ 
М іністерства фінансів України від 20.0.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів 
України від 29.12.2018 р. № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів М іністерства фінансів України", Рішення міської ради від 20.12.2018 р. №  55/842 «Про міський бюджет на 2019 рік».

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

№ з/п Цілі державної політики

1 Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб у лікарських засобах ----------------------------- —--------------- -----------------------------------

2 Зниження рівня захворюваності та смертності населення --------------------------------- —---------------------------------------------------------

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення зниження рівня захворюваності та смертності населення, зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб хворих на цукровии та 

нецукровий діабет препаратами інсуліну
8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет ..............................................................................................................................



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет 2 726 239 2 726 239

Усього: 2 726 239 0 2 726 239

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

№  з/п Найменування місцевої/регіональної програми
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п Показник
Одиниця

виміру
Джерело інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7

Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет
1 затрат

видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет тис.грн. кошторис 2 726 239 2 726 239

2 продукту
кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну осіб статистичні дані 597 597

3 ефективності
забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну % розрахунок 54,7 54,7

4 якості
витрати на забезпечення 1 хворого на цукровий діабет препаратами грн. розрахунок 4566,56 4566,56



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від ■ {§ ,$ £ .. 2019 р. №  ______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Лисичанська міська рада
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Лисичанська міська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0112146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 690 036 гривень, у тому числі загального фонду - 690 036 гривень та спеціального фонду -

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 23.11.2018 p. №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України від 19.11.1992 №  2801-ХІІ “Основи 
законодавства України про охорону здоров’я”, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (із змінами), наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами від 15.11.2018 p., наказ М іністерства фінансів України та М іністерства охорони здоров’я України від
26.05.2010 р. № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" (зі змінами), наказ 
М іністерства фінансів України від 20.0.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів 
України від 29.12.2018 р. №1209 "Про внесення змін до деяких наказів М іністерства фінансів України", Рішення міської ради від 20.12.2018 р. №  55/842 «Про міський бюджет на 2019 рік».

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

№  з/п Цілі державної політики
1 Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб у лікарських засобах
2 Зниження рівня захворюваності та смертності населення

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом 
забезпечення потреб населення у лікарських засобах для лікування цукрового діабету 11 типу, хвороби системи кровообігу, бронхіальної астми та покращення діагностики серцево-судинних захворювань
8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання
1 Забезпечення лікарським и засобами хворих на цукровий д іабет II типу, хвороби системи кровообігу, бронхіальну астму



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий діабет II типу, хвороби системи кровообігу, бронхіальну астму 690 036 690 036

Усього: 690 036 0 690 036

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

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми:

№  з/п Показник
Одиниця

виміру
Джерело інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7

Забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий діабет II типу, хвороби системи кровообігу, бронхіальну астму
1 затрат

видатки на відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на 
серцево-судинні захворювання, цукровий діабет 11 типу, бронхіальну астму грн. кошторис 690036 690036

2 продукту

кількість хворих, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму осіб статистичні дані 10495 10495

3 ефективності
забезпеченість хворих, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет 11 типу, бронхіальну 
астму лікарськими засобами % розрахунок 58,8 58,8

4 якості
витрати на забезпечення 1 хворого лікарськими засобами грн. розрахунок 65,75 65,75



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від і  Я  0 2 ,  2019 p. № cPffr''____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

і щ АНАПА Лисичанська міська оада ---------------------------------------------—--------------------------------------- --------------

2
(код)

0110000

(найменування головного розпорядника)

Лисичанська міська р а д а ____________________________________ — ------------------------- --------------------

з
(код)

0112151

(найменування відповідального виконавця)

0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони з д о р о в ' я -----------------------------------------------------------------------------------------------
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4 Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 822 790 гривень, у тому числі загального фонду - _,2 822 790_ гривень та спеціального фонду - гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 23.11.2018 p. №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік , Закон У к р а ж и в ь і і ^ і к ^ г к г к о ї х і  
законодавства України про охорону здоров’я”, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 p. № 2456-VI (із змінами), наказ міністерства фінансів України від 26 08.2014 p. №836 Про деякі пита 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами від 15.11.2018 p., наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров я України 
від 26 05 2010 р № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Охорона здоров я (з. змінами), 
нака^М іністерства фінансів України 20.0 .20,7  р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та к р е д и т у в а н н рік>> 
фінансів України від 29.12.2018 р. № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", Рішення міської ради від 20.12.2018 р. № 55/842 «Про міським бюджет на 20 9 р .

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

№ з/п Цілі державної політики

Керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання ф інансової та бюджетної звітності по лікувально-профілактичним установам

Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення безперебійного та якісного функціонування закладів охорони здоров я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

1

Завдання

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров’я згідно з затвердженими кошторисами



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5

1
Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров’я згідно з 
затвердженими кошторисами 2 822 790 2 822 790
Усього: 2 822 790 0 2 822 790

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

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5

Усього:

11. Результативні показники бюджетної програми:

№  з/п
Показник

Одиниця
виміру

Джерело інформації
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2' 3 4 5 6 7
Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування уст анов охорони здоров ’я згідно з затвердженими кошторисами

1 затрат
кількість установ од. мережа 1 1
кількість штатних одиниць од. штатний розпис 28,00 28,00

2 продукту
кількість медичних закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія од. мережа 5 5
кількість складених звітів працівників бухгалтерії од. розрахунок 951 951
кількість рахунків од. розрахунок 239 239

3 ефективності
кількість складених звітів на одного працівника од. розрахунок 34 34
кількість рахунків на одного працівника од. розрахунок 9 9



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ М іністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №  836 
(у редакції наказу М іністерства фінансів України від 29 грудня 2018 
року №  1209)

ЗАТВЕРДЖ ЕНО

Розпорядження міського голови від / і ?  Й ?  2019 р. №
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Лисичанська міська рада

2.

(код)

0110000

(найменування головного розпорядника)

Лисичанська міська рада

3.

(код)

0112152 0763

(найменування відповідального виконавця)

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 61 440 гривень, у тому числі загального фонду - 61 440 гривень та спеціального фонду - гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 23.11.2018 p. № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон У країни від 19.11.1992 №  2801 -XII Основи 
законодавства України про охорону здоров’я”, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (із змінами), наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами від 15.11.2018 p., наказ М іністерства фінансів У країни та М іністерства охорони здоров я України від
26.05.2010 р. № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" (зі змінами), наказ 
М іністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів 
України від 29.12.2018 р. № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів М іністерства фінансів України", Рішення міської ради від 20.12.2018 р. №  55/842 «Про міський бюджет на 2019 рік».

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

№  з/п Цілі державної політики

1 Надання спеціалізованої стоматологічної допомоги населенню з зубного протезування

7. Мета бюджетної програми: Надання населенню стоматологічної допомоги з зубопротезування

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню з зубопротезування



9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№  з/п 

1

Напрями використання бюджетних коштів 

2

Загальний
фонд

3

61 440

Спеціальний
фонд

4

Усього

5

61 440
1

10. Пер

Надання стоматологічної допомоги населенню з з у б о п р о т е з у в а н н я ____________________ _____ _______________________________

Усього: --------------------------------—------------ ------------— ----------------------------

>елік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

61 440 0 61 440

гривень

№  з/п 

1

Усього

Найменування місцевої/регіональної програми 

2

\  _______________________________________________________________________________________________________________________________________—----------------------------------------------------------------------------------------------

Загальний
фонд

3

Спеціальний
фонд

4

Усього

5

Спеціальний
фонд

Усього

6144061440

;чанськоі

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п

Забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню з зубопротезування

Показник
Одиниця

виміру
Джерело інформації

Загальний 
фонд

затрат_________________________________ _____________
видатки на забезпечення пільгового зубопротезування

кошторис

продукту
кількість протезувань всього

статистичні дані 
статистичні дані

у т.ч.пільгових протезувань 
ефективності
кількість пацієнтів, що отримали пільгове зубопротезування на одного лікаря-стоматологаlYlJiDlvlV/ 1 LJ 1 1 CL і—I, Iwil 1 . . . . -       ~

відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі

розрахунок

пільгове зубопрохезування
 . -  г 1 . і. .

розрахунок

С.І.Шилін 

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В.Сапегина______
(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.


