
1. ( 3100000 )

(lclKBK дБ( мБ)

ОЦIНКА ЕФЕКТИВНОСТI БЮДЖЕТНОi ПРОГРАМИ
за 2019 piк

Управлiння власностi Лlюпчанськоl мЁькоl
{найменування lФовноlо розпорядниЕ )

(найменування вiдповiдФьноrо виkонавця)

|нша дiяльнiсть у сферi державноfо управлiння

( 3110000 )
(кпквкдБ{ м6)

(3110180)

Управлiння власностi Лисичанськоi МР

з
(0133)

(кпквкдБ(мБ,

4.
(найменування бюдхетноi проФами)

Мета бюджетноi програми:
Проведення технiчноi 

'нвентаризацi, 
об'ек,iв }€рухомого майнв хомукальноi форми власностi (що не входять до складу житлового фонду),виготовлення технiчнйх паспортlв Л|квlдацiя кому}rальнпх пiдприомств. Пр"дЬ"п" "";;;;;" територiальноТ громади м лисичанська5. бцiнка еф€кг}rвЕосri бюдrirеп{оI прrрами за критерiяttи:

5,1, "виконання бюджетноi програми за напрямами використання бюджетних коштiв''

План з урахуванням змiн
(тис грн,)

виконано
Вiдхилення

заrальний фонд lспецальний фонд

фонд фонд2 3
6 7 9

1

Видатки (наданi

, кредити)
172,702 1750,000

10 11
1s22,702 143,889 1750,000 1893,889 28,813 0,000 28,81 3

втч.

0,000
1.1

|o6'eKmiB нерухq,моео
uайне коuунапьноI
формч власносm| (шо
нв вхойmь 0о склdОу
жчmлавоф фонOу),
вчеаmовлоння
mехнlчнUх паслорmiа

30,000 з0,000 29,82з 0,000 29,823 0,177 0,000 0,177

2 з
6 7 8 10 11



1.2 ЛiквiOацiя
комунальнuх
пiOпрчомсmв
Пчсччанськоi MiCbKoI
oaOu

12о,702 0,000 120,7 02 96,566 0,000 96,566 24,136 0,000 24,136

BumpamuHaлiKвiоaцiюКoмунaльнozoпi0пpueмcmвaЛКП''пacпopmнacлуЖбa,'зamвepoх<увaлucьнaiioim@
кошmорuсу, В зв'язку з поOовженням процеOурч лiквiоацii на 2020 pik, звim з пidmверожуючuмч dокуменmамч про понесенi лiквiоаmором вumраmu,
безпосереdньО пов'жанi iз проваФкенням у справi про банкруmсmво ЛКП "Паспорmна служба", не наdавався.

ПрчOбання
вбуdованоео
нФкчmлово2о
прчмiщення за
аOресою:Луzанська
обл, м Лчсччанськ,
вул, Геmьманська, бЗ

22,000 1750,000 1772,000 17,500 1750,000 1767,500 4,500 0,000 4,500

Зaв0aнняпoпpu0бaннюoб.eкmaукoмунaльHувлacнimьбулoвuкoнaHoпoвнicmю.Bхodiпepeеoвopiвaущ
оплаmу послуе ноmарiуса за рахунок покупця. ЗаощаOженi кошmч у cywi 4500,00 zрн_



--l

5-2. Виконання бюджетноТ програми за джерелами надходжень спецiального фонду

План з урахуванням змiн виконаво Вlдхилення

1 3алишок на почiiБiБЕ 0
в т-ч,

1.1. власних надходжень 0
1 .2. tнших наllхопжень

0
пояснення п

iнших надхоl
ричин наявностi 3алишlry надходл(ень спецiальноrо фонду, в т ч власних надходжень бю,,lя<ень, на лочаток рокч l)кетних установ та

2. l/эU 17 qл
0в т,ч.

21 ВЛаснi надБдiЙi
2.2, 0 0 0
)1 0 0 0lUtJе[')нсння коедитlв 0 02.4, 0

1750l 17 50 0
Поясданý пtц!!rtt 8цхпI€}lllя Фо},тrlчнш обся.Ь irлt.,. lоалчrLt_рi нiйiйГ--J

в т.ч.
власних надходжень 0

0J
поясненнЯ причин наявностi залишку надходжень спецiального фонду, в т ч власних надходжень бюджетних установ та0nrxl flадходlGrь. чв [|юць pof,y



5,З ''Виконання результативних показникiв бюджетноТ проФами 3а напрямами використання бюджетних коштiв":

Бюdх<епнi воaцmu, вudiленi на лровеdення mехнiчноi iнвенmарhаqгi 2-х о6'екпiв, вuкорuсmанi за прuзначенням mа спрямованi на dосяенення запланованчх

показнuкiв.
Поясненв щоОо розбiмосmеП мDх факпччнчмu mа плановчмц резульmапчвнuмu локазнUкамu

tfltEg..пo ц,фr,ф 6.фd.DeTF

обся г фlядсовнх peclтclB, якl ябезпечуюъ s!коЕання бющmо, прот,м и

I , 3 ? l ll
}lэnplu аrпфrgr.|.ra G.qлlФпrfi фOла(l)

Dбсяl фiнансових pecypciB, якi забезпе.]ують виконання бюджетноI 0 ]0 ]0 0 ]0 0 0

вidхuлень нёмае

imьdбть (Ё €пtв, на яких плануеться провести/проведено rGýllчtll
0 2

Y зв'язху зi змiною алочli iнвенmерiзуемuх о6'aкmiв збiльлцuлася цiна на цi вчdч робiп, mому булd лровеdена пехнiчне iнвёнrперiзацiя 2 об'екпiв-

з

читрати фiвансових pecypciB на проведення технчноl lнвентарlзацll
l5 0 t5

}ВлG'rвфпп площi iнвенmарiзуемuх о6'скmЬ прчзвело ао росmу цiнч dоzовору

кiлькосriоб'€ктiв, на яких запл ановано/проведено техн ц ну

a Фдl arФпaяня бюд)l€тноi проФами вlд загальноl
(6tafia.е9яо*оrо майна комунальноl власнс!сп, що не

оUraду tфпrtоsоrо фонду (573 об'екгаl (n)
0,7 0.0 0,] 0,0 0,] 0,{ 0.0 0,4

Foadifraocrтi за dан{rм покеэнuком Buqulllru в зв'язху зmuм, що зменlц']лася xilъ(icmb iнвенmарiзуемuх o6'eчrnig.

(1) Зазначаються усiнапрями викорисrання бюд€тпих коUJгiв затвердженa ласпортом бджетноi програм и



:ж:.::i**:i:ýý,жi:;iл,ifrуЁЁ;;triЁ,#,"ы,::;::;ж;#жж;##;жtr,;?Ё,iiliжжжлп.ЛtеП6.', .rС 
'.аа.srОGа 

Хоr!!rпч м пМlфцiю ,rояl,rельlrчr ,rlЙрrrсl r.. у "".or.ii iii;;;;;;;Й;-";;;;;;;;

судових приписlв, по яким н€о6!!но запезпеси I и
витрат афlтражого .эрrlбýо (од)

чнl витрати на фiнa.-rввнм послуt
поlпвприсмсгвуlФ&)

ва.а фапФчно щонанц судсаЕх прrýrсЬ Ао
судових пр$писiв, по яким icобrйно !вб€Jпв.шrl.

Бюdжеmнi Rощmu вuкорuспанi за орu3наченням aпа спрямованi на dосяенення запланованuх показнuкiв.

' 
похуrцоa. аро о.а.пу 

'Iослуa 'i' 
рaхуr,оaa лоaуrцr, ,r|orJ, .rалrltaaооara ..а

Бюdжеmнi коlцmu вuкорuсmанi за прuзначенням лпа спрямованi на dосяенення запланованuх показнuкiв.



5 4. "Виконання показникiв бюджетНоI програми порiвняно lз показниками попереднього року'':

аýашФм ыкоаtr cv вiлфтц)

l
J

8

20 l92
10

0,000 20.192 l4з,889 l750 189з,889 14 0 I2Оl g ро*у бу", d.; ; i ;;;:;;;i: :ж;::""'"-еР uза,ц,ii o6'@a,!.i l]ерййБйr-йi

iолulN!

lкlдl.gтlпi пЕЁrп. .-._
.--rrytc Еупiлвння 

| lT--r--i-гIU J;0.192 l zs_в:з lъ

у 2о1|
о6'ек

,Il]роэ9сти/пЕдaно теЕjчну нaеЕгао€ацЬо (одl

' 
potl' пл.rrt frrrоGл збUrыa,чr&l drrbfi&rrb ,rr"a-qрýипфU.

1,ioli-T--, lo 4
м,а ф''олм ib lьох,*оййilБ",

пкiв на вuконанrrя робim dо7еолuло вUконанаmч робоmч за 2-ма

3бiлы

_.l
Г--

--

---_------r-----
Ul22з

lнЭg{l,аD|зg.tti 1 обектв arr/iс ful ' " '--" ""' 
I

IJёшня плоцl iнBlrltýatrФM-l л.._.-,- _-.-
о" l" l",;l-;- г;- Г"1#"l""-"псдоро

".
запЛановано/проввдsяо тqнiчну irr6EцTaoiзarllra l _,, l
виiq.is.{кя боджsтноi nprpn"", 

"ц 
*"b"oi йr.Ёr' lоо G*TIB нэрухомого майна юifyrrarlbнo| Br}rErroqTi. цо нэ lзхqдя!ъ до сqJпаду аиtлшго фацу (fi * .ЙiБ "- 

|

:_l 0,]00 0 ll.,}fi) j7 0 5,7

lHB енmаФзуе м uх о6'екm iB.

внаслidок планомiрноi робоmц сuсmемаmччно зменц!уоmься



5 5 "Виконання iHвестицiйних (проеrгiв) проrрам''i
l
J

зuhшох фlнапсувццш па

!a,ro лс.qi a.дgr!ш .aaal!l! ailaпa m aпrorзroir

.ac(lnl 1цlпг ,ra atdlrlй. i..сrцirý.о прilrrу

'Наявнiсть фiнансових порушень за результатами контрольних заходiв.L
Г|орушень по давiй Проrрамi за звhний перiод не виявлено

. 58

" С m а н фiна нсовоi ё чсцi п л i нч ":

Уза еал ьне н ч й в uc но€ок цоdо..
а кmу а л ьносm i б юdжеm Ho-1 п р ае ра м ч

ефекmчвносmi бNфх<еm Hoj проёрам ч 
-

кор ucHocmi бюФк е m ноr п рое ра м ч

аовёосmроковuх наслiОхiв бюdrкеmноr
проерамч:

вuсохuй, Дебifuорськd Iпа креdumорсьRа заборёованiсmь на лочdmок i 
'('нець 

роху вiосуmня,

П роёр а ма н о с u п ь акпуilл ьн ч й х а ра кm ер,

проzрама с ефек,пuвною, Вuкорuсmанi кошrпu спрямованi на вuконання запланованuх цiлей, Дана ороёрама забезаечус вuконанвя нормаmuв,'о-правовuх аюпiв iriючоzо захоноаавсmва у сферi хомунальноео майна.
Бюi'жеmна проерама мdе вuсохuЙ сmупень корuсносmi dля zромаdч мiсmd па важлuве значення dля йUmmеоiяльносmi па розвuпху Micma mому,шо_ilозволяс забе\печu.пu dержавну рееспрацiю лрав на нёрухоме маЙно хомунальноi формч власносmi mа ампуалiзуваmч Bioo(octпi шоао пакuхобъкrпiв,

У ЭВ'ЯЗКУ З НеОбХidНiСmЮ СuСmеМейuЧНОaо лровеdення 
'пехнiчноi 

iнвёнпарuзdцii о6'екmiв нерухомоaо майна хонунальнот формч власносmiПроzрема мае ёов2ос.проховuй харdкrпер-

начальник вiддiлу бухrалтерсьхого облiку та звiтностi



1.

2.

( 3100000 )

(кпквкдБ( мБ)

( 3110000 )
(кпквкдБ( мБ)

(31 17130)

ОЦIНКА ЕФЕКТИВНОСТI БЮДItЕТIIОi ПРОГРАМИ
за 2019 piK

Управлiння власностi ЛисичанськоТ MicbKoT

. 

(найменування вiдповiдальноlо виконавця)

Здiйснення заходiв iз землеустрою .

и

(найменування rоловногороэпорядвика)

Управлiння власностi ЛисичанськоТ МР

(0421)

(кпквкдБ( мБ)) (найменування бюджётноi п ро.рам и)

4. Мета бюджетноi програми:
Забезпечення сталого розвитку земельних вiдносин у MicTi, рацiонального використання та охорони земель, розвитку ринку земель тастворення ефективного механiзму регулювання земельних вiдносин

Оцiнка ефекгивностi бюджетноТ програми за критерiями:

"Виконання бюджетноI програми за напрямами використання бюджетних коштiв''

5,

5.1,

(тис
План з урахуванням змlн

грн,

2 з 5 1 а 9 10 11
Видатки (наданi

коелити\
98,917 0,000 98,917 98,658 0,000 98,658 0,259 0,000 0,259

в т,ч.

1,1 lнвенmарuзацiя
земель населеноео
пункmу

98,9,17 0,000 98,917 98,658 0,000 98,658 0,259 0,000 0,259

.'a6cd'l'aPuJ.'ц'яleмeлЬнaceлeHoeoпункmупpoepaмoюнadaнiцiлiбулoпePedбaчeнo@
ocBoeнi кошmч в розмiрi 98,658 mчс epuBeЦt, Проерама в.!конана на gg,5%.

Dл.аiч-лллл;'..л л_



5-2, Виконання бюджетно] лрограми за джереламlи надходжень спецiального фонду

Ne з/л

План з ураryванням змiн виконано Вiдrиленнr

1. залишок на почаiок pokv 0
втч,

11 власних надходжень 0
1.2, lнlлих надходжевь 0
пояснення причин наявностiзалишку надходжень спецiального фонду, в т,ч власних надходжень бюджетних установ таlнших надходжень на початок ookv@ 0в т,ч.

0
2.1 власнl надходження п 022 надходження позик 0 0 0
' 

,1,

повёрiJенiiя крёдитiв п 0 0aj lншl надходження
0 0

Пояснення пг

г---_-l Фкень вiд лланових
о€U|и.л(Jк на шнець рокv 0
в т.ч.

з1 аласних надходжень 0
lнших надходжень п

Пояснення лрлчин наявностi залишку надходжень спецiального фонду, в т,ч власних надходжень бюдя{етних установ таlнших надходжень, на кiнець ooKv



Затвердхспо ласпортом бюдЕпо лроmал0 t

1 .}

Напрям використаввя бюдхетних KotUT в (1)

lнвентарiзацiя земель населеного пункry

(л ьк сть эемел ь цо потребуют ь lнвентарlзац i на територ i м
бI7j,,]015 0 бl7i,4п45 б174,5]9l 0 бl?4,5з9] 0 8654 0 0,8654

'lояснення щаdо роэбlжноспей мiж факmччнuмч mа ллановuмч рфульпаmuвнuмч лакаэнuкамч
sidхчлень немее

(льксть земель, на яких планусться провести iнвентарзацiю (га)
6,666 б.66a 0,Еб54 о,8б54 0 5,Е006

ообim" щоdо 36iльu!ення варmоспi робim iз землеусmрою; 2.ПровеОення iнвенmарЬацii землi по 
'mч 

о6'еппам, яKi малч малу площу землi,
з

aередв видатки на 1 га який плавуоться проiнвентарiзувати (тис rрб
15 0 0 _99,000

резульmаmdмu |loчKypcy з BiiБopy вuкоНавцiq робhп iз землеуспрою| основнuм крuперiом вuзначенн8 переможця являлась варmiсrпь робim.

Здсоток про]нвентарiзаваних земель до тих, якi необхiдно
rроiнвентарiзувати (%) 0,]0Б0 а,l08 0,0l4 000 0,0l4 0,а91 0 0,09,]

5.З, "Виковання результативних показникiв бюджетвоI програми за напрямами вйкористання бюджетних коштiв'':

паяснення щоOо разьй.tаспей мiж факmччнuмч mа ллаlювuмu рфульпаmuвнuмч пакаэнuкамu

(1) Заэначаютьоя ус напрями використавня бюдхетвих коштiв, затвердкен паспортом бджетноТ програми

Бюdжеmнi коaцmu guкорuсmанi за прuзначенням пп спрямованi на ёосяененнfl запланованuх локеЁrнuкiв-
не зоакаючu на зМенщення о6'ёмiв В эешпарах,6улU dоСя?ненi цiлi цоdо Вuконання робim з iнвенmар;;lацГi по кiлькосmi запланованuх o6'eKIniB, що пidляzалч
iнвенmарiзацii.



5 4 "Виконання покаэникiв бюджетноi програми порiвняно lз показникап/lи попереднього pol(y",

--\

lцrфЕ,Ilбшпош,, Ф^aб'

l J 5 6 8 t0

Видатки (наданi кредити) 120,?зз 0,000 l20,?зз 98,658 0 98.658 82 0 а2

бюdхlеmнuх KoulmiB у 2О19 роцi е iнвенmарiзацiя зёмель населеноео пунппу. Також у рам,<ах цiеi проерамч на 2О7g не заллановано вulпраmч за рахунок спецiальноео фонёу,

вmч.
Нвдрпia ЕиlФgaсrаrн, бDдхетних коштlэ

*зацlя земель населеного пчнкту

allrооr.lанl]п хо!fllа

1ль!(lФьземель, що потребують ввевтарзацi) на територiТ м
б]75.4045 бt75.4045 6]7.].5з9l 0 617л,5391 0 014 0 0,014

вidхuлень немае

9 q955 9,j955 0,8651 0,8б54 l]09 0 l lO9

Y 2019 роцi збiльщuлUся вчdаmкч на зёмлрвпоряdнi робоmч з dоох прччuн: 1,У зв'язку з внесенням змiн dо ДСТУ БД.1.17:2013 "ПравUла вUзначення варmосmi проекmн(у
aUtaJyrqвarrbrrur робim" щоdо збiльlцення варmосmi робim iз землеусmрою; 2,ПроееОення iнвенmарiзацГi землi по +mч о6'екmам, fй малч малу плоч.|у землi.

] aфarтrв||сri

С.rрqднl видатки на 1 га (тис грн)
6,159 0 6,L59 114 0 ]1.1 t85] а l85l

У2019 роцi збiльlцl!лчся вчdаmкч на землевIюряdнi робоmч з dвох прччцн: 1-У зв'flзку з внесенням змiн dо ДСТУ БД.1.17:201З "Правцла вuзначення варmослпi проеюпно-
вчlцrlкувальнцх робim" щоdо збiльчrення варmосmi робim h землеусmрою; 2.Провеdення iнеенmарiзацii землi по Ьmч о6-екmам, яП малU малу площу землi, Робоmч з
iнвенmарhац'i замовлялчсь за резульmаmамч конкурсу з еidбору вцконавцiв робim Ь землеусmрою, основнuм крUmерiсм вuзначення переможця являлась еарmiсmь робim.

Вiдсоток проlнвентарiзаваних земель до тих, якi необхiдно
проLнвентар]зувати (%) 0,15510 0,155]0 0,0l40 0 0,01]00 0,]qll 0 0.14l ]

У 2О19 роцi порiвняно з 2018 роком вiабувся росm цiн не робоm! пов'я:rанi з iноенmарiзацiею землi, mому вчрослч сереdнi вчаa пкч на 1 zа
'1оrýхвнхя щодо динам ки результативних показяикlв за вдпов]дним налрямом використання бюдJl{етних коштiв

по
''la

правовсmановлюючuх на право корчсmування
земельнцмU dйянкамц)" не провоdumьсп у зв-язry з еidсуmнiсmю mакuх завdань у 2019 роцi.



5,6. 'Наявнjсть фiнансових порушень за результатами контрольних заходiв'.;Порушень по данiй Програмiза звiтний перiод 
"" 

an""n.ro

-, iнвестицiйних (проеггiв) програм'':

" С гпан фiна нсовоr d uс ui плi н u-

Уз аеал ьн внuГ, в чс нов оk щоао :
а к rп уал ь н ос m i б юёхе m Hoi' п рое р ам u :

ефекmчвнфmi бюdжеm Hd. п рервм u:

корчс H(xmi бюdжеп но1. л роерам u :

ёовёос mрковuх н ас лакiв 6|оdж е m ноI

5_7.

5а.
Вчсокuй

П роера ма н ос u й ь аюп у аль Bu й х ар а кпер

дана проzраме забезпечуе вuконання 
'lopiaarnuafit}rpaaoc0ra|in ra аirочоý зехоноdавсmва у сферi земельнчх BioHocu|

8,оОr"й", ,lро,р,r".'э 
"lлr,/ое 

t'.,r,.'nE Йи {aaйlvrEatrrrbrrocrTl 
'ft розвuпry мiсrла, а самё: робоmu, пов'язанi з iнвенrпарЬецiею земель ,a'al,''t r'o'л"llc"rA ýаобУ"lи 

"aci'oc"!' 
,фо_dлarrcri' -" ,помlйй"-, K1,1 зёмель| про землёвласнuiв mа землекорчсlпувачiв,пр."п'lо,lllu ,u.ol'|E"""rr rgал\ 

'ерёd6'чr"- "aаrоа*rrrrrБ-'Й-Й.iу, "ait "rn "mu 
хонпропь за рацiональнuм оu.орчсmанням земель

У звhзку з поспiйною яеобхidнiспю веdення спрев у сферi земельнuх Bld^ocu'i Проераме мае dовеосmроковuй харакmер,

цqдо пF i.{дrмЁ* Ф.пr,ш rqшодваr-БйБ'Бй

laa цд.:rс щ n.ýnaФ.liirrd
цqlо прr.nr.щшi.fi| Ф-тtоfi ;,лцдiliБ;Г.rфOй

щсао lэqп, эаrr,с*. еоэr. riйiiiiййiiйiй

щооо,тtа* вqцпlrr, 9сонtБ];й;;Б;;

Начальник вiддiлу бухгалтерського облiху та эвjтностi ."/--



1,

ОЦIНКА ЕФЕКТИВНОСТI БЮДЖЕТНОi ПРОГРАМИ
за 2019 piK

Управлiння власностi ЛисичанськоТ MicbKoT ради( 3100000 )

(кпквк дБ( мБD

( 3110000 )

(наймбнування lоловноrо розпорядника )

2

J

Управлiння власностi ЛисичанськоТ МР
{клквк дБ( мБ)) (наймевування вiдпооiдФыоlо виконавця)

(311831 1) (0511) Охорона та рацiональне використання природних pecypciB

(кпквкд6( МБ) (КокВЮ (наймевування бюджФноI протами)

4- Цета бюджетно'a програми:
Вспановлення земель воdноео фонау mа воdоохороннuх зон
5, оцiнка ефекгивностi бюджетноl програми за критерlями:

5.1, "Виконання бюджетноi програми за напрямами використання бюджетних кошлiв''
(тис rрн )

Na з/п План з урахуванням змiн Вiдхилення

фонд фонд фонд
1 2 з 5 6 I в 9 10 11

Видатки (наданi
кпёлити\

0,00 151 ,04 151 ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 151 ,04 151,04

11 всmановлення
Bo0ooxopoHHux эон
mа прчбрФкнuх смуz
рiчкч Верхня Бiленька

0,00 151 ,04 151 ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 151 ,04 151,04



mа захчсmу 0овкiлля Украiнu.
вком MiHicmepcmBa енерzеmuкu mа захuсmу Ооекiлля Bid o3.0g.2o1g N985 повiоомлено, що у межах iснуючuх населенuх пункmiв прuбережнi захuснi
::,!:::Т:,:::::,,!:::'л?.ii:: У'У:!!9!?!Э'!*rУ^"нmацГi. Сmаmmею_17 закону yKpaiHu про основч мiсmобуёуваiня> peala^e'moBaHo, чlо,Мiсmобуdiвна dокуменmацiя € осноеою, у mому чuслi, dля пidzоmовкч вuхiанuх oaHu, d"i p"$biiu i;;;;;;;;;;;';;;;;;;:;;r";;-;;';:;:Z;'дЁi u.r.r._

i::::?::::'_i'л:::j:,":::21:"_:::i!_i?:ч"ноео пун:mу,D (:.п.s.5.3, s,5_.6) переiiаiiil, що у ""-.рiалах еенеральноео плану H.celle^oeo пункmу,СеРеd iНlЦОzО, ВiaОбРаЖаЮmЬСЯ прuбережнi захчснi cMyzu BodHux о6'екmiв mа iHtai iерumорii, ае зzidно iз законоd"."л"оu "J#io!n;;;:;;;;:"';I ;:i,вчкорчсmання.
енеральнI!м планом м, Лuсuчанська не вu3наченi прUбережнi захчснi cMyeu BoOHux о6'екmiв, у зв'язку з чuм ,ra сьо2оdення не можлuво зёiйснumuоzоёження проекmу землеусmрою щоdо ореанЬацil'i всmановлення меж земель воёноео qоiёу mа воdоохороннuх зон р, Верхня Бiленька,



виконання бюджетноl' програми за джерелами надходжень спецiального фонду

N9 з/n

План з урахуванням змjн виконано Вiдхилення
1 оd,lи цJок на початок року

в т,ч-.-
Rпасниу ц. hчлл!.л..,

0

1.1

1.2. 0
0

lального фонду, в т ч власних надходжень бонших надхоJ
рлrлп пdявностl залиLt]ку надходжень спеL
,женЬ, на початпr пли/ q)rсfiиr ycTrHoB r-s

2-

-

t ldллuлження
;T]r..*....'=...........- Iэ l ,U4 0| сlз4

2.1
0 0 0.)э 0 0 0

2.4 0 0 0I lb,],U4l 0J 151,о4

Робоmч з
Верхня Бil
мiсmобуdi

ореанiзацii i всmановлення мтенькаdокiнцян".;r;;";;;;,i:::;::";.:::Z",:,
в Hoi' dо Kv мен m я t I ii,. ;лл -

toHOy mа воОоохороннuх зон р,lленнi miлькч пiсля оновлення
з -I ] т.ч.

.....-..i--

lласних надходжень
нших н2лYл лчачL

0 0
3,1.
3.2 0 0 0

0| _- 0I 0
,l(rяснення 

причин наявностl залишку надходжень спецlального фонду, в т ч вланших надходжень, на кiнець polry
ъ

aних надходжень бюджетних установ та



5 з "виконання результатиsних показникiв бюджетноI програми за напрямами використання бюджетних коштiв'':

( 1 ) зазначаються yci напрями викориФання бюдхФних кошт]в, зФв ердхенi паспопф Одкетsоi проlрами

оцнка вiOповjdноспj факmuчнuх резульmаmuвнuх локаэнuкiв провеоенuм вuоаmкам за напрямом вuкорuсmання бюоr<еmнчх кочrmiв, спрямованuх на Оося2неlзня цuх

d'ы роФо6!' r.rл"'l"'dВоl dЬq/рiФ'ф т"'о' й""'' ilд'i i ' , 

'i ]й-ilёrй 
"," 

r--r, аф+еOаlь,оео плану населеноёо пунtпч, tпл 5 5, з 5 5 6, ,rtгiьФяо. ц о у мапералах

iffi;Жffiýf;ffiЖýffi".Ж'ffi"g;,Т"к!пiв,узоhэкузчuмнасьоёоёевнянеможлuвозоidснuпчлоаоожен,-лроекrоуземлеуапроюцоdоореанiзаqт

{r.arý alцяо.офfriдr 16.qФ9о.r.t rs {Ф)

р|!Фr исrа.Е яким плавуеться провеи роьлий
водно.о фоrцу та водоохоровних ýl (од )

щно.о проехту земелеу.трою цодо oplsir.4i
lr.arъ водноФ фоrцу та водоохоронних зь l.й.lрфl

бr. qlr.poaнgt рёсlDсл raprr-"tl "r arc

r ро!рооrи профу i}а.п.убlю.о чqдо Фь,!а|,
земепь водФ фФо, la aОасaqо9{Flв llff Fп.ф /lо

прffi'1 . r€Е6!дrо .loqp!ý4l. i.



5,4 "виконання показникiв бюджетноi програми порiвняно aз показниками попередньоrо року'':

UJодо зб|пьJення (зменUJення) обсягlв лроведени, видатпв (наданих <редит|в)пор|вняно ý аналогFrними показниками попереднього року

водоохоронних зон та прибреrкних смуг рiчки Верхня Бiленька

бф]riоaлatпuс по.€aнtЁ(a поlraрýдiьоrо 9охr. s t!llФ(

E ,.ri ип, по я,lпм Fаaбiцно lтройестй роботи no
эемель водного фонду та водоохоронних зон (од)

аналiз не провоdulпься у зв'язку з вidсуmнiсmю цьоео заеdання у 2о18 роцi за цiюе бюdх<еm.,ою проерамою

Fчоi ý|cra пФ яким плану.ться цЕЕGrх р('6(rх по
i6ao.b водного фонду та цдйоFоlil.х aоф (ад |

аналiз не провоdulпься у зв'язку з вidсуmнiсmю цьоео завdання у 2о18 роцi за цiюе бюФкепною проерамою

на роJроб<у одноlо проепу земелеусгроо щодо орrанuацlп
земель водного фонду та водоохоронних з.и (тrc l9rr)

irrолrэ ,о лроaоаurт|ьса у эв'язку з вidсуmнiспю цьоео завdання у 2о18 роцi за цiюе бюdжепною проерамою

робiт з розробки проеiту землеусгроlо щодо орrанiзачi'i
земёль водноrо фонду та водоохороliних зон рlчки до

кiлькосгi заэначених проекгiв , як необхИно розробити

Порiвняльнuа еналiа ro ароаоdarrпьзя у зв'язку з вldсуuпrlсmlо .a!,о€о r8gаанн, у 2О18 рЬцi зi цlсtо бюdжепною профаuор.



5.5 "Виконання iнвестицiйrrж (проекгiв) програм":

Загмьляй обсяг фiн,ноування
проеrгу (прогрдми], зсюrc

План на звiтний перiод з урауванмм Виконано ! ]вlтний псрiод
ЗдшIпо( фiнанс}ъання,а

] 5 6-5 4

надtодхення gсьоФ:

ьюдже1 роJвиrкч за цёрелами
Надходдення з загыьного фонду бюджФу до

спецiальноФ фощч {бюцеw DФвлкч)

з апозичення ло 6@хФч

lоявевня цодо причин вИхилення фапичвиt надходкень вв манфоФ показника

2 Видатхи бюмеry poJBfly всьо.о:

lояФення цодо причив вlдхиленвя касовиl видfiкlв ай 
'v]*at{rв.!aar.!!.a

lояФе__q L.одо rричи- вц ленья Фаf/чпr надrодх9нь вд rасфуrв/дл{в

21 ]сього la lнвыицiйними проеfrами

нвеdицtйний проеп (проrрама l)

rlапрям с.рямування коштв ( 0б сп) 1

Чапрям спрямувавня коштв ( об сп) 2

lапрям спрям,7вавня кфтiв (об еfr) 1

lапрям спрямчвання KfuTiB ( об'еп)2

zz Капiтмьtsi оидftхи з утр,пання бюдхфяих упаноо

5,6 "Наявнiсть фiнансових порушень за результатами контрольних заходiв"
Порушень по данiй Програмi за звiтний перiод не виявлено

5,7 , "Сmан фjнансювоi ёчсцiплiнч" Фiнансова dчсцiплiна не порушена,

5,8 Уза2альненчй olrcчoBoK цоdо:

всmеновлення воdоохороннuх зон.

прuроdнuх pecypciB.
kopuc'ocml бюOжеmноi проерамu: 

Бюdх<еmна лроерамамае .ажrruбе lначен няdля х<ummеаiяльносmi aпа розвumку Miclпa, а саме: робоmu, пов'яза1.1i з осaпаносrленням
воdоохороннuх зон mа прuбережнuх сму2 р. Вёрхня Бiленька, спрuяmuмуmь рацiонельному вuкорчспенню mа oxopoиi ооdнuх i земельнuх
Pecypcio, забезпечення нележноёо рlацrl ff rrрlrроёrо.rпсt'.r,ф.оао ,r' caнfuraprolo crrar,y.

dовеосmроковuхнаслiакiвбюOжеmноi Проёрамамаеmuмчесовuахаракпер.

Начальних вiддiлу бухгалтерськоrо облiху та звiтностi

,Z=--


