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ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови

fjb. 06’ м. Лисичанськ »М 0

Про внесення змін до розпорядження 
міського голови від 19.02.2019 № 88

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» 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 20.12.2018 №55/842 «Про міський 
бюджет на 2019 рік»:

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 19 лютого 2019 року 
№ 88 та викласти паспорти бюджетної програми на 2019 рік по головному 
розпоряднику Лисичанській міській раді Луганської області у новій редакції за:

КПКВКМБ -  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»;

КПКВКМБ -  0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва».

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

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

Міський голова С. ШИЛІН



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 05.06.2019 № 280____________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0100000 ____________________  Лисичанська міська рада Луганської області
( код) (н айм енування головного  р о зпоряд ни ка)

—  0t 10000   Лисичанська міська рада Луганської області
(код ) (н айм енування відповідального  виконавця)

3. 0114082___________ 0829 Інші заходи в галузі культури і містецтва__________
( К°Д ) (К Ф К В К ) (н ай м ен уванн я бю дж етно ї п рограм и)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 178800,0(1,гривень, у тому числі загального фонду - 178800,обІривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

У-ФШии^ГУо 19 віл 2з"і ? 2 0 ^  № '5 ^ Ш к ' ,И^ ОН7 ТУЦІЯ У. п аїНИ’ БЮДЖЄТНИЙ КОДЄКС УКРЗЇНИ «ІД 08.07.2010 №2456-Vl (із змінами та доповненнями), Закон України "Про Державний бюджет 
України рік від 2з. 11.2018 № 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 Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих оюджетів 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

раТиТід 2 0 ^ ^ 2 0 ^ 5 5 / 8 ™  < п Г ™  ”  * * Р' "ПР°  3аТВЄРДЖЄН" Я CKJlâ Bllx проФ амної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської
ради від 20.12.2018 № 55/842 «Про міськии оюджет на 2019 рік», рішення міської ради від 01.03.2019 №61/919, рішення міської ради від 30.05.2019 №66/987.

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

№ з/п

1
Цілі державної політики

Координація роботи виконавчих органів міської ради з підготовки та проведення загальноміських заходів, відповідно до п.22 ч. 1 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 Підготовка та проведення загальноміських заходів у 2019 році ---------------------------------



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5
1 Підготовка та проведення загальноміських заходів у 2019 році. 178 800,00 0,00 178 800,00

Усього: 178 800,00 0,00 178 800,00

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 Програма із підготовки та проведення загальноміських заходів на 2019 рік 178 800,00 0,00 178 800,00

Усього: 178 800,00 0,00 178 800,00

! І. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п
Показник

Одиниця
виміру

Джерело інформації
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
У с ь о г о

1 2 3 4 5 6 1

Підготовка та проведення загальноміських заходів у  2019 році.
1 затрат

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

178 800 0 178 800

2 продукту
кількість заходів од. рішення виконкому 

Лисичанської міської ради
68 68

3 ефекгивності
витрати на проведення одного заходу ф н. розрахункові данні 2629,0 2629,0

4 якості
рівень забезпечення фН. 100 100



ЗА ТВ ЕРД Ж ЕН О
Наказ М іністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №  836 
(у редакц ії наказу М іністерства ф інансів У країни від 29 грудня 2018 
року №  1209)

ЗА Т В Е РД Ж Е Н О

' Розпорядж ення міського голови від 05.06.2019 №  280______________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000_______________________________ Л исичанська міська рада Л уган ськ ої області
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000_______________________________ Л исичанська міська рада Л уганськ ої області__________________
(код) (найменування відповідального виконавця)

О рганізаційне, інф ормаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі ії
3. 0110150____________0111 створення), м іської, селищ ної, сільської рад

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. О бсяг бю дж етних призначень / бю дж етних асигнувань - 22332769,00 гривень, у тому числі загального ф онду - 22017597,00 гривень та  спеціального фонду - 315172.00 гривень.

5. П ідстави для виконання бю дж етної програми: К онституція України, Бю джетний кодекс України від 08 .07.2010 № 2456-V I (із змінами та  доповненнями). Закон України "Про Держ авний бю джет 
України на 2019 рік" від 23.11.2018 №  2629-VII1 ". Закон України "Про місцеве самоврядування в У країні"від 21.05.1997 №  280/97-В Р (із змінами та  доповненнями), Закон України "Про служ бу в 
орі анах м ісцевого самоврядування від 07.06.2001 №  2493-ЇІІ (із змінами та  доповненими), наказ М іністерства фінансів У країни "Про деякі питання запровадження програм но-цільового методу 
складання іа  виконання місцевих бю дж етів від 26.08.2014 р. №  836 (із зм інами), наказ М іністерства ф інансів України від 29.12.2018 №  1209 "Про внесення змін до деяких наказів М іністерства ф інансів 
України , наказ М іністерства фінансів України від 20.0.2017 р. № 793 Про затвердж ення складових програмної класифікації видатків та  кредитування місцевих бю джетів" із змінами, ріш ення м іської 
ради від 20.12.2018 №  55/842 «Про міський бю дж ет на 2019 рік», ріш ення м іської ради від 31.01.2019 № 57/877. ріш ення м іської ради від 01.03.2019 № 61/919, ріш ення м іської ради від 30 05 2019 
№ 66/987.

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

№  з/п Цілі держ авної політики
1 Здійснення повноважень Л исичанської міської ради Л уганської області у сфері м ісцевого самоврядування внчтриш ньої та інф орм аційної політики
2 Погаш ення кредиторської заборгованості по КЕКВ - 2800 (інші поточні видатки)

7. М ета бю дж етної програми: О рганізаційне, інф ормаційно-аналітичне та  м атеріально-техничне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі ії створення), 
м іської, селищ ної, сільської рад

8. Завдання бю дж етної програми

№  з/п Завдання
1 Здійснення повноважень Лисичанської м іської ради Л уганської області у  сфері м ісцевого самоврядування внутриш н ьо їта  інф орм аційної політики
2 П огаш ення кредиторської заборгованості по КЕКВ - 2800 (інші поточні видатки)



9. Н апрями використання бю дж етних коштів

гривень

№  з/п Напрями використання бю джетних коштів Загальний
фонд

С пеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5

і
Здійснення повноважень Л исичанської м іської ради Л уганської області у сфері м ісцевого самоврядування внутриш ньої та 
інформ аційної політики 22 015 343 315 172 22 330 515

2 Погаш ення кредиторської заборгованості по КЕКВ - 2800 (інші поточні видатки) 2 254 0 2 254
Усього: 22 017 597 315 172 22 332 769

10. П ерелік м ісцевих/регіональних програм, що виконую ться у складі бю дж етної програми:

гривень

№  з/п Найменування м ісцевої/регіональної програми Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5
- - - -

Усього: - - -

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
Здійснення повноваж ень Л исичанськ ої м іської ради Л уганськ ої області у сфері м ісцевого сам оврядування  
внутриш ньої та інф орм аційної політики

1 затрат

кількість ш татних одиниць од. штатний розпис 98 0 98
площ а приміщ ень кв.м. технічні паспорта 7308,2 7308,2

2 продукту

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

3 ефективності
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од. внутріш ній облік 234 234
кількість прийнятих ном ативноправових актів на одного працівника од. внутріш ній облік 21,5 21,5
витрати на ут римання одної ш татної одиниці | грн. кош торис 224669,0 224669,0

S



4 Я К О С Т І

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 па утримання одної ш татної одиниці % розрахунок 100 100
Здійснити капітальний ремонт приміщ ень санвузлів адм іністративної будівлі Л исичанської м іської ради  
за адресою : ім.Лисичанськ, вул. С євєродонецька, буд.62 *

1 затрат

2

обсяг видатків для проведення капітального ремонта 

продукту

грн.
ріш ення сес ії м іської ради 
від 31.01.2019 №  57/877

0 292022 292022

3
кількість заходів 
ефективності

од. акт виконаних робіт 0 1 1

4
проведення ремонтних робіт приміщ ень санвузлів адм ін істративної будівті 
якості

од. кош торисний розрахунок 0 292022 292022

рівень забеспечення % розрахунок 0 100 100
В иготовлення органами ведення Д ерж авного реєстру виборців списків виборців та іменних запрош ень  
для підготовки та проведення голосування на виборах П резидента України у 2019 році”

1 затрат

обсяг видатків для проведення перш ого та  другого туру виборів ( на придбання папіру та  тонерів) грн. розпорядж ення голови 
обласної держ авної 
адм іністрації - керівника 
обласної військово- 
цивільної адм іністрації 
від 19.02.2019 №  107 та 
від 09.04.2019 №  291

0 23150 23150

2 продукту

3
к і л ь к і с т ь  заходів од. Н акладні 0 2 2

середній розмір видатків на проведення одного тура (23150 грн. : 2)
од. кош торисний розрахунок 0 11575 11575

4 якості
рівень забеспечення % розрахунок 0 100 100


