
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicтepcтBa фiнансiв Украiни
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|нФормАцlя
про бюджет за бюджетними про.рамами з деталiзацiею за кодами економiчноi

класифiкачii видатхiв бюджеry або класифiкацii кредиryвання бюджеry

управлiння власностi Лисичанськот Micbkoi ради
(найменування головного розпорядника коштiв державного бюджеry)

за 2019 piк

Код проrрамноi
класиФiкацii видаткiв та
кредиryвання бюджеry /

код економiчноi
класифiкацii видаткiв

бюджеry або код
кредиryвання бюджеry

код

функцiональноj
класифiкацii

видаткiв та

кредиryвання
бюджеry

Найменування
згiдно з

програмною
класиФiкацi€ю

видаткiв та

кредиryвання
бюджеry

3агальний фонд Спецiальний фонд

mчс. ерн,)

Разом

план на

2019 piK

з

урахуван ням
внесених

змiн

касове

виконання

за

2019 piK

план на

2019 piK

урахуванням
внесених

змiн

касове
виконання

за

2019 piк

план на

2019 piK

з

урахуванням
внесених

змiн

касове

виконання

за

2019 piK

1 ) з 4 5 8 9

3100000

Упр; lвлlння власнl ccтi лисичансl bкoi Micbкoi р: lди
2171, 3 214,685 з 2о9,547 0,000 о,000 з 214,685 з 209,547
2L2o 730,350 7зO,з50 0,0о0 0,000 730,з50 730,з50
221,о 25о,з27 250,326 0,000 0,000 25о,з27 250,з26
2240 з86,879 з60,623 151,040 0,000 537,919 360,62з
225о 4,476 4,476 0,000 0,000 4,47 6 4,47 6

3,042 2,824 0,000 0,000 з,о42 2,824
227з 48,513 47,637 0,000 0,000 48,513 47,6з7
2274 115,532 1х5,469 0,000 0,000 115,532 115,469

1,560 х,560 0,000 0,000 1,560 1,560
280о 71,,5з7 68,6з7 з,300 з,290 7 4,8з7 7 L,927
з 11о о,000 0,0о0 14,868 1з,894 14,868 13,894
зL22 0,000 0,000 1750,000 х 750,000 1750,000 1 750,000

Разом 4 826,901 4791-L49 1919,208 1767,184 6 746,109 6 558,6зз

cтopiHKa 1



Micтax [Micтi ки€вi), селищах, селах, о6'

lHtua дiяльнiсть у сферi державноrо управлiння

Начальник вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi О.Я. Харченхо

cтopiHKa 2
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IЕФОРМАЦIЯ
про впконання результативних показникiв, що характеризують викопання бюдясетноI програми

(юll,Byiщ mmцФо рmрщ Koшis дФ€ftф бщlry )

31101Б0

за 20l9 niK

Керiвниlлво r ущrавдitшя у вiд[овiднiй сферi у MicTax (MicTr Кисвi), оелищах, селах, об'сднаних терлпорiальних rромадах
(юд гроФфоi мвфLкщii !щftj0 r ,ФФФsм бщжйу)

(яая бюффi ФоФмD

Начапьпuк вiддi"ту бухга"rтерського облil<у то звiтяостi
О. Я, Харченко



ЗАТВЕРМЕНО
Навз MBicTePma фiнансiв уФаiни

IНФОРМАЦIЯ
про виконання результативних показникiв, що характеризують виконання бюдясетноi програми

управлiння власностi Лисичанськоi Micbkoi ради
{;ф.аtццliчFч^чт:*Фп.tфЕ.r)

Iнша дiяльнiсть у сферi державного управлiнrrя

йr.furr сWл
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О. Я, Харчеlко
Начшьнпк вiдцiл} бухла.птерського облiку та lBlтцocl,i
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IНФОРМАЦIЯ
про виконання Результативних показникiв, що характеризують виконання бюджетноi програми

упDавлiння власностi Лисичанськоi Micbkoi оади

3дiйснення заходiв iз rемлеустрою
(юд rеоФmоr oiбФiщr щжjr ъФФм бьм)

Зiтвердreяо паспортом бюджало!' лрогрм
яа зъiтвй перiод

Нпчшьппк вИдi,rу бухгаптерського облiку та зBiTяocTi О. Я. Харченко
сйдпqьФо



н ФMl"dtPftB фяы.ау4. r

з1l8з1l Охорона та рацiопшIьне впкOрпставня прпродпих pecypciв

еЕрш dод.rrФ !F.вra|

.0..lФсFr_sFФ.ло-.оФфlas Iri.gllЁtil\ arra*.a!

I{rч шь н п N вiддiлу 6}тгал1 ерського облiьу та tвi гп ocтi О Я xiP,IcHKo



ЗАТВЕРДr(EНО

фцансiв укеап,
, 01122010 м 1.39

IНФОРМАЦШ
про виконанНя видаткiВ на реалiзацiЮ державниХ цiльовиХ програм, якi виконуються в межах бюдяtетноi

програми
Управлiнrrя власностi Jfuсичанськоi MicbKoi ради

(яаimеfiуваrtц rcловяого ,Флорядrrm юmЬ дерхФого бюдreгу )

Начальник вiд(iлУ бухгалтсрського обЦiIý/ та зBiTrrocтi

Наэва д€ряGlьно-l цiльовоI Код проrрамноi
класифiкацii

бьджету

Затверджено на звiтний перjод Виконаfiо за звiтний перюд

фонд

10
1 2 з 4 5 6 7 8 9

Усього
0 0 0 U 0 0
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IНФОРМАЦLЯ
ПРО ВИКОНаННЯ ВИДаТКiВ На РеаЛiЗаЦiЮ iНВеСтицiйних програм (проектiв), якi виконуються в меяtах

бюдrкетноi програми
Управлiння власностi Лисичанськоi MicbKoi ради

(fu-мепrъащ гФошого розпорядбкi тошв дер'Фого бюдму )

за 2019 piK

код Назва iнвестицiйноi прогрiмГ
(проекrу) Затверджено на звiтний перiод Влконано за звiтний перiод

фонд фонд

2 з i0 6 8 9

0 0 0 0 0 0 0

Ilачальник riддiлу бухга.птерського обпiIry та звiтностi


