
l ( З100000 ) Управлiння власностi Лисичанськоi MicbKoi ради

N!
з/п

Щi.ltь лсржавноt rrouillccrl

Органiзацiя процесу управлiння комунальною власнiсrю територiальноi грол,rади лr. Лисц.rанська

5 , Мота бюджетноi програми:

Керiвнuцmво i управлiння у вidповidнiй сферi

6, Завдання бюджетноi програми:

J.]ъ

,rlп Завдаш]я

2 "]огашення кредиторськоТ заборгованостi : пеня по договору про лостачання електрич ноТ енергiТ ТОВ "Луганське енергетичне об'еднання"

з lридбання обладнання i предметiв довгострокового корисryвання



7, Видатки (наданi кредити з бюджсц,) та напря\,lи використання бюдir<стних коштiв за бIолжстrtою програj\'ою

N9

зlп

За] lcP,,l)1.Iпl t iIаспФр1l бkrлжсшл]i
Il])oI},N! I

Kacoвl DlUlt! Kll (пца]п крслl!пl 1бlодrlегу)

t 2,
{ 5 6 1 Е 9 10 11

1

! !р.ёпdм! мlоьл!л |мlсrп ресlцмlканськоzо двmономМ
Оеслублiкu Крuм пп обласноzо значення) раё; районнuх у мiсmах раО (у разiIх
,пво|Ення) Haoaчux законоOавспвом пчноважень у вiОловiёнiП сферi

4 554 899 з з00 4 558 199 j 2о0 4 552 l9] Ic б 00с

3алишок коU_ггiв у cyMi6006 грн складаетьСя з невикорисанi кочли 51З8грн по заробiтн
невикорисiанi 868 rрн по енергорес!

iй платнi, у эв'язку э ви

рсам,узв'язкузеконо
лФauJа,lrл r

2
arar@lpolaraoi'errвpaa ТО8 Тубаrсьa(e errcYlrarlttare с6!{lrnlФ,r. ol ]]Ej

Погашення кредиторськоi заборгованностi за 2Оl7р (пеня по договору про постачання е
енергетичне об'еднання'' не лёреострувалося на пiдконтрольнiЙ територlТ У

']еггричноТ et

Фаiни i Дерr{

lерпi ТОВ "Луганське енергетичне об'еднання'') не вiдбулося у звязку з тим, цо ТОВ ''Луганське
авна казначейська служба УкраIни не пропускае ллатежi на Dахчнки Тов ''лЕо''

0 14 86а 14 868 ]з 89] ]3 894.о! с,71

3алишки коштlв в cyMl 974 грн вiд оренди майна бF)джетних установ будrгь використанiу насryпному бюджетному роцi

4 555 2а2 18 ,l68 4 57з 450 4 548 90з 17 1в4 4 566 087 6 з79 984 7 збз

8, ВидаткИ ( наданi кредитИ з бюджегу) на реалiзацiю мiсцевих./регiональних програм, якi виконуються в межах бюджетноi програми

л9
,1i lfuП ч.Ф пrt. вr ,(lс||tлil;рсг!rtал!uпi l,лпгF.ý| l

З{ t u.,рлхý|lп ! п !li| х It r! (io_tE.l |lý|
lli!пгрппl Kncnm nn](,;i п { m.!rrl] rFqrl't n i €*!lr.Tt )

J a з 6 1 U 9 l0 t!

7

]

Усýоaо



.ативнl показники бюджстноi програ\{и та аналiх Ix виконання:

Затвсрдrксво у паспогаl бlодrlст!оl
lIрограNI|'

резуътатлвIl, локацпl]l,
за рiхувок kасових вrдатк,в (

пrс,о. !.lц.й. !rr( G..p,. ,+iEБiiБi.

l..Fi.nl ] -б.. ФF. чr ааE!фБiЕ
Е }np.ýllf, qpni' пJtтпl' qлtrrо

органlэачlй, прабоохоронних o*::-9|l1:6_P"б""", . 
""nr*ribpo*x. HaAaHl обrрунгоЬнr вiдловИl та копlП дохумек'в'3aaяачrотйя rciнaпrпiа. aишоlt.стЕl]ня бqпдarнlс ючlriв. звtlcFдrэк } п ло9п бФдiэrяот пOЕ!Еiaх 

Та КОПlll ДОХУМеКТiВ

10- Узаrальн9нии висново{ поо виконяння 6,одхеrноi пDогDаии

Ilачальнпк управлiцня власЕостi

Ilачальнпк вiлцiлу б}тгалтерського об.пirgl та звiтrtостi

Т,О Гре.шо

]

(йiцiыцiцiщБ;;щБ-

О,Я Харчегп<о
|llrltl@rщi.&..сi



ЗДТВЕРДЖЕНО
}ý.вэ Иllrlc.leFgloa ф.€1*t! yiEaHi.
26.€r.r€ 2or! polry м ВJб
(у рqдакц ] HaвJy М н стерства ф нанс в

вh 29 грудня 20]8 року Ns 12О9)

Звiт
rrpo Rl!конання паспорта бrоджетноi програми мiсцсвого бIоджсту на 2019 piк

{ Зl00000 ) Управ.пiння влдсносriJtшсичвllсдt.t и.r,^i tпIфl

2-

].

( з,l10000 ) Управлlняя власностt JIисичапоькоI МР
t.o_r_r .-*^. р-.й*-

(зl r0180) (01зз) IrIцa дiяIыIiсть у сфорiдержавпого управtiння
(rод) (кФквI)

4- lliлi дсржав]лоI полlтики- IIа дооягнення яки\ слрямо]]апа роаrliзацiя бюдхетвот прогр;';; 
' ""'"*"'""*""*"'

5. Мета бlоджетltоi програЙ

6, Завдання бюджстцоi програNtи:

7, Вилатки (наданi крсдити з бюдrксrу) та напрями використанця бIоджетпих коштiв за бюджетноIо

Ефектлвне }щi!лПл{я об.еrгамп комунальноi власностi

.rr

ý\urrл

впасrrостi (що пе входr.о до "ййуiiББй ,I,онлу), виготовлеttнr,.*"iчп"-БiЙрБ
l

з

л!
IlллрщI DIftор Фм бьлхmL\ хоllФ"

програмоIо:

ЗовеDджеЕо у лrпорп бьЕпоi профБqI Ka.oвl впдатп (Iцмi ýодп ] бфджсту)

з0 000 о 30 0о0 29 823 0 29 82] |77 177

-€итpатинапрoвeдeннятo(нчнoiiнвёнтаpзацiлланувалисязаpeзyлЬтата'"
таDlJаUlя ' об'' k ll. 'а Jo-a, 

"Hv с vM J 2982 ] rob навlrрачанло шп.rrrю-r йii'r-й'liЁ оr" n*"oHyrFA Ао ri'чвФfо б.аrrЕrу



вбудованоIо нея{и,l]1ового примiщенtIя за адресоIо:
об,q , м.Лисичанськ. в\,л Гетьманська,6З

Завдання по лридбанню об'епа у комунальну власн сть оуло виконiно лБйьЙ Bхoдiпepeгoвop]вбулooтpиманoдoмoвлeнlстЬзnoкупцeмпpooплатувИтpu'"o.upy"u.uffi
грв залишилася невикористаною l поверн}та до м сцевого бюджету

8 пиДаlки ( надпrri кредиrи збtоджеl\) на Pcu,I'lilILilo viсtlсвиr регlонаtьних профаv якl викон}кllLс,, в lч!сжа\ бl(lджеlноt проlгами

ЗmервоIо у !а.портi бюд{спюi IФoI!MI

розвитку земсльllих вlлносин м Лиои.IаIIська
областi па 20l8-2020

9, Результаr ивнi показники бюдкетIIоi та анапiх ii виконання

здв.рджOIо у паспорi бIод*стшi п!оташI

ф {аliсовrн ресурсlu, rкi забезпечlоть вlконаюш бюджотноi

тlлЬкинагpotUoвувинагoрoдyзгlднoэд|ючИмзаBoнoда
rpo понесен лiквiдатором витрати бе]посередньо повязан lз провадженням у споавl про бdкр!тства llкп Пасда9тна оrуtбЕ

затрати на лiквдац ю коумнальних пlдпи€мств у 20,19 pik були вид ленr мlською радою тльки у розрахунку ва одне п дприсмство

оо еl1-пв, м яrаоt планусться провест,rrтоведепо техяiч!/

плыryаалl.с' за peJvJ bтa-av/ 20l8 оо?у ориLts|ов.о э тис грн за оь ект, тому було заплановано провести теlн чну нвейаРйЙ-отирьох-
|,] на на ч вид и робiт тому була проведена TerH ч на iHBeHTa р зацiя 2 об.ектiв

плоцl lнвентарrзусмих об'сmlв змlнилася

с}цовIN IфIшl]IciB, по якIм необхiщо забсrпе.пгll
ElITP.a арбi гр.жног tеp1lочого



фiнаясоDIN Pecvpciв lIa ItроведеIо{я Te\r liщoi iHBФ ппрi].цii

'c|!oiur Blll|),ll,, l1,1 lIIпlлailllD l lцпl i!l(сlUlя

'.Flтll}чritlla Dlt|IiTtt tl. (l iIlatIcYBfu пп послчг арбiтражцою

BитpаTиналквiдацiюкoмyнальнoгoпдпpисcтвалКП'.паспopтнаcлyжба.,".."oo*

кiлькостi об'.кпu, tlа,якrlr $ttrдrФa:rп]проaaЁt|о
.коЙоl' пtвскгарЬаLtuо в хоlц ыконаЕ бюддетноi прогDалпt вiл

кiлькостi обеtlтiв нер}.rомою Maiala ком},llальноi фор п
цо не входпь ло склiд, 

'(Imло}ого 
фоrý. (573 обеk"та)

mm ФакпFо{о BlкoиlflL\ судоDlDl прпп.Iсiв до заIаJlь!оi
суловlN прIfftrlсiв, по яппl необýщо забсзпецшI

Бюджетна програма в чiлому виконана повнiстю. Результат досягнений коtцги витраченlза прпrнlчatlнrtl.

'зазначаФться всiнапрями 0и(ористання бюржетнихкошi0, зат в ерлченi у п асп о pli бDджетноi проФами
Начмьн|m упрашiнпя в,пасвосl.i

Начrпьни|с вiлдiлу бухгаптерського оапiку та ]Biп|ocTI

Т О Iре.ко

О,Я, Харч€яко



ЗАТВЕРДЖЕНО

наkаэ мв]стерсtа фнансiз украпи

(у реда{ц] яаrаtrу м н].терсъа фiнавсъ украiни
вд 29 грудня 2013 роху N! ]209)

Звiт
про виконання паспорта бюджетноi програми мiсцевого бюдясету на 2019 piK

l_ (З100000 ) Управлiння власностi Лисичанськоi MicbKoi ради

2_ ,( 3110000 ) Управлiння власностi Лисичанськоi МР

j-' (31171З0) (О4211 Здiйснення заходiв iз зсмлеустрою

(юл) (кФквю (lп'ые{утм бюдмноi проФмr)

4. I-{iлi державноi полiтики. на досягненнrl яких спрямована реалiзацй бюджетноi програми

Nq
Щiль держаlrпоi полiтики

1 Забезцечешrя стацого розвитку земсльного господарства

5. Мета бюджgгноi програми:

Забезпечення стчIлото розвитку зсNIельного господарства

6. Завданrrя бюджgtноi програми:

м
з/п Завдаrпrя

lнвентарtзацiя эемель населеного пункту

7, Видатки (наданi кредити з бюджету) та напрJIми використання бюджетних коштiв за бюджrгною програмою:

N9

з/п
Напр{vи лllrор фJння бIод{Фнлх tsоштrп+

Затвердхtено у паспо!т1 бюджФяоi
програмl,

Касов] вllдаткll ( наданl кредлш 1 бюд*еry)

] .l 5 б Е 9 l0 l1
lнвентарiзацiя эемель населеного пункту

98 917 0 98 917 98 бj8 0 98 658 2j9 0 259

98 917 0 98 917 98 658 0 98 658 25s 0 259



8, Видатки ( наданi кредити з бюджсту) на реалiзачiю плiсцсвих/регiональних програм: якl виконуються в межах бюджстIrоi програ[аи

Ns
з/п

Найменуваяяя мiсцевоi/регiовщяоi програмп

Затверд*еItr I паспортi бюдкетноl
лрограNоt

KacoBL впдаткп (я4цаrп кредltтlI з бIоl(жетY)

1 ] 6 7 9 10 11

1

Проrрама розвитку земельних вiдносин м. Лисичанська Луганськоi
областi на 2018-2020 роки 98917 0 9s91? 98658 0 98658 259 ()

-2 
j9

98917 0 989,17 98658 0 98658 0 259

9. Резупьтативнi показники бюджетноi програпли та ана.цiх ix виконання:

N9 Зааверджело у паслортl бюджФяоI
програюI

'Dаюшф резуБтатпвlll Lокщяпкп.
lосягн}аiза рахуt]оkкосовпхвпдаткlв (

]адаllrх кDедптiв з бtоджеry)

2 l 5 6 7 Е 9 10 11 12 1з

<iлькiФь земель, що пdребують нвеларiэачli натериторii м Лисичанськ

6,176 0,00 6,176 6,1759 0,00 6,1759 0,00 0,00 0,00

0,01 0 0,00 0,0,10 0,00 000 0,00 0,01 0,00 0,01
y2o19po.uзбiльшилисявидаткиназeмлeвлopяднipoбoтиздвoхnpич"n.ly"".""@".p.o".'npoor'*.'.а"цrу*y@
зв.l.ýlмlкtю;2.проведення iнвентарiзацiТ земл i по 5-ти об'ектам якi мали малY площчземлi-

Эерёдяiвидтки на ] rа який плаяуfrься проiнвевтарiзувати

15,00 0,00 15,00 105,00 0,00 105,00 -90,00 0,00 90,00

lспсýоЕдi я!мшсь aа|лiсfь рМп

Зiдсоток пронзеfrарiзоваNиttrемёльдотиr,якi веобхдно проiнвентарЕувати
0,,1 l 0,00 о,11 о,о2 0,00 о,02 0,09 0,00 0,09



-ений в,,1сново< про в,4конання бюдхе] Fоi програми

Не зважаючи на зменшення об'омiв в гектарах,були досягненi цiлi цодо виконання робiт з iнвентарiзацii по кiлькостi запланованих обскгiв, цо пiдлягали iнвентарiзацli,

* зазна,rаоться Bci напрями використання бюджетних iоштiа, эатверФкенi у паспортi бюджетноi програми

Нlr,tалыlttк 1правлiнtlя влдсttостi

{.

НачалыIrlк вiддiлJ, бухI,аJI,|,ерського облitч та звiтIIостi

Т.О. I ре.п(о
Ф,Пriайнiцiщ ФПsяцФ

О,Я. Харчсf,iЬ;

t?



Звiт
про виконання паспорта бюджетноi програми мiсцевого бюджеry на 2019 piK

ЗАТВЕРДЖЕНО
наNаэ м Hicтepcвa ф нансв украпи

0 редаюrп наюJу MiHicTBp.Ea фiнансiэ уФа,ни
вiд 29rрудня 20rBeoкy м 1209)

( 3100000 ) Управпiння власностi Лисичанськоi MicbKoi радиl.

2- ( 3110000 ) Управлiшrя власностi JIисичанськоI МР
i. (яоi4tек}тши головного j)фпорядim )

з. (з118311 ) (0511 ) Охорона та рацiональне використання природних pecypciB
{rЦ} (КФКВК) (яаiп{еIýвм бюджФяоl проФм]

4, Iliлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджgгноI програми

Всmановлеttttя зе,tttеltь BodHclzo фонdу да воёоохороннuх зоlл

6. Завдання бюджtiiноi програми:



,т

7, Видатки (наданi кредити з бюджетч) та напрлми використання бюджетних tсоштiв за бюдлtстною

8, Видатки ( наданi кредити з бюджету) на реалiзацiю 1,IiсцевиVрегiональнпi прогр:ш{. якi виконуrоться в межах бюджетноi програI{и

"jЗЧ"'-gЧЗЧЧlЧ бюджстноi програми та аналiх ix виконання:

ь'

ц
.l. 

I

Напрямп викорпстJввя бIодrrетних коштlв*
I\icoB] вllдiтrll t!iдJlr кrедllтп r бlодr:ет],)

g1.lb лцrФрt!х!l,смуа диtr BeprйБrrrri

N9
Найменуванм мlсцево /ре гiонщно i лроФамп

1

lрогршш Природоохороrл*rх заходiв мiсцевого значеттrrя на 201 9 piK

Затверджело у ласпо!тl бюдrlстноt
програм!1 Kacoвl вйдатк, (яалаЕl ФсдхtlI r бюджету)

3

0

й (I)онд

{

151040

1

1

6 7 Е 9 10 l1

15104о 0 0 о 0 151о40 151040

0 ,l51040 ,| 5104о о 0 0 0 151040 151ф0

л!

]атверджепа у ласлортi бюдкстноi програми Фактl,чвl рез],Етативпi покдзяпkп
lосягlfтt з0 рдтЕок KOcoBtN впдаткiR (
lадаяпх кредитiв з бюлжфч)

9 I0

фо}ц

ll
фо,д

l2
3 4 б 1 8 lJ

0 2 2 0 1

2

0 0
l I



Fa D.тJ.k, ci,, lэ.l.е,ау,.":ечар*,цоrБ;;ББ;;Бй-frБ

1роэробrч лроепу эемепусрою цrcдо

,aHKltФI a встановлення мёж земель водного фонду та водоохоронних зон р Верхня Бiленька дО кlнця не виконаннi i Можгь бrги поновленВi тiльки пiсля оновлеНня мiстобудiвноI документацiI Micтa

Договiр на виконання робiт з ПП
виконаннii

ЩЩЩffiЖ;1:ХЖТ'.1#"Ж,ЖГýfrýýflЁ*i'ýН#,жgнн:нýн:_у:::::ь]:l:цр.,Еумаденодоговрвсумi151о.,,u.,оп n",i".o,o"n"n""noo.*НЗ СЪ'tqДGН|rП ýs'НФ'"''Иý ПРО'i| ЗsllЛ'lввою axlo,otц,lBi,. l ы,, прФ qд".,т.rедурч *.оqопо. одu.'. ," op."u,. по.олЬ"""i"Т#Дlffi;:*:;Ё;::';"" ,_о",""

'Зазначаlоться Bci напрями використання бюФкетних коштiв, затвердженiу паспортi бDджетноl програми

Irачальник управлillня власцостi

На.rальнпк вiдцiлу бухгалтсрськоr,о облir.т па звiтностi

Гrъ*по
LLнлlurlн|ц,д Ф лнцо

О Я, Хар.lglцб
l


