
ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови

м. Лисичанськ

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»

зобов’язую:

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 -  0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки».

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

Міський голова Сергій ШИЛІН



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 26.11.2019 №  588____________
(найменування головного розпорядника кош тів місцевого бюджету)

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) (найменування відповідального виконавця)

3. 0118230___________ 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки______________
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 332961,00 гривень, у тому числі загального фонду - 158961,00 гривень та спеціального фонду - 174000,00 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-V II I", 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-ІІІ (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 М іністерства фінансів України від 29.12.2018 №  1209 "Про внесення змін до деяких наказів М іністерства фінансів України", 
наказ М іністерства 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 бю джетної 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 бюджетної 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

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

гривень

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

158 961,00 174 000,00 332 961,00

Усього: 158 961,00 174 000,00 332 961,00

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

№  з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5
1 М іська програма профілактики злочинності на 2018-2020 роки. 158 961,00 174 000,00 332 961,00

Усього: 158 961,00 174 000,00 332 961,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п
Показник Одиниця

виміру Джерело інформації
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Усього

1 2 й 4 5 6 7
1 Здійснення Л исичанською  м іською  радою  наданих законодавством  повноваж ень у  сфері забезпечення належного  

рівня правопорядку, гром адської безпеки, захисту законних прав і інтересів  гром адян, координації роботи з 
профілактики боротьбі зі злочинністю

1 з а т р а т

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

158961,00 0,00 158961,00

2 п р о д у к т у

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 еф е к т и в н о с т і

середня вартість 1 од. камер та техничне обладнання гри. розрахункові дані 4000,00 0,00 4000,00
середня вартість установки грн. розрахункові дані 35201,00 0,00 35201,00
середня вартість обслуговування грн. розрахункові дані 103760,00 0,00 103760,00

4 я к о с т і *' * ' ■

рівень забезпечення % 100 100



2 Здійснення Л исичанською  міською  радою  наданих законодавством  повноваж ень у  сфері забезпечення належ ного  
рівня правопорядку, гром адської безпеки, захисту законних прав і інтересів  гром адян, координації роботи з 
профілактики боротьбі зі злочинністю

1 з а т р а т

обсяг видатків на проведення заходу (придбання РоЕ комутатора D-Link D E S-1210-28Р та ІР-відеокамер з грн. рішення сесії 0,00 174000,00 174000,00
2 п р о д у к т у

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

од. рішення сесії
Лисичанської міської ради

0 17 17

3 е ф е к т и в н о с т і
середня вартість 1 од. грн. розрахункові дані 0,00 10235,00 10235,00

4 я к о с т і
рівень забезпечення % 100 100

М іський голова
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