
УПРАВЛIННЯ ВЛАСНОСТI
лисичАнськоi MIcbKoi рАди

нАкАз

/.|-юZ,.ZOZOp. м. Лисичанськ

Про затвердження паспортiв
бюджетних програм на 2020 piK

N9 4r ю\-0з

Керуючись Бюджетним кодексом Украiни, Еаказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи
вiд 26 серпня 2014 року JФ 836 <Про деякi питання запровадх(ення програмно-цiльового
методу складання та виконання мiсцевих бюджетiв>, наказом MiHicTepcTBa фiнансiв
Украiни вiд 20 вересня 2017 року Nl 793 <Про затвердження складових програмно[

класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бIоджетiв>. рiшеllllям Лисичаlлськоl'

MicbKoi ради вiд 23 сi.тня 2020 року ЛЪ 83/1 179 кПро мiський бrоджеr, м,Лисичанська на

2020 piK>

наказую:

1. Затвердити паспорти бюдrrtетних програм на 2020 piK по головному розпоряднику
- управлiнню власностi Лисичанськоi MicbKoi ради за кодzlми:

З110160 кКерiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у MicTax (MicTi Кисвi),
селищах, селах, об'еднаних територiальних громадах);
3110180 <Iнша дiяльнiсть у сферi державIrого управлiння>;
31171З0 <Здiйснення заходiв землеустрою). що додаються.

2. Коорлинаuiю роботи та органiзацiю щодо виконання цього наказу пок'rасти на

нача,тьника вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi Харченко О.Я,

3. Контроль за виконанням Haкirзy зzrлишаю за собою.

Начальник управлiння
власностi тетяrlа ГрЕtко



ЗАТВЕРДЖЕНО
н* мнiqееФаа фlнансъ у,Фаrни
26серпяi2014 роk} м ззб
(у редаю]( ЕаЁзу MiHi-eP.Ea фiнансlв уФаiнл
в д 29 Фудня 2013 року м 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наrщ,ti розпорялпй локумеlrт

Управлitтttя власносIi Лисичанськоi Micbкol радr

tru.!sщi.и lýrпп|Ф Ёrmр.ФшФ

l. ( 3100000 )

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого

Управпirл:л власнос,l i Jlисичанськоr Micbкoi радl

кошЬ йсцевого бюджflу 
'

y'j|,o2 2о2о р. N,,!-? / q- оз

бюджету на 2020 piK

Фслlп!ълпUL мrсцевого бIодхфу)



Констиц,цiя Украiни
Бюджетний кодекс Украiни
Податковий кодекс Уьраiни
Закону Украiни <Лро ,Щержавний бюджег Украiни на 2020 piK>

Закон Украiни "Про мiсцеве самовряд}ъання в YKpaiHi"

Закон Украiни "Про слlокбу в органах мiсцевого самоврядування"

Закон Украiни "Про досryп до пубпiчноi iнформачii"

Закон Украiни "Про суловий збiр" 
а7r,лр лпп'т'l пп iB виконавчоi впади, органiв

Постанова КМУ вiд 09.0З.2006 р. Nэ268 "Про упорядкуваIrня струкryри та умов оплати працi прадiвникiв апарату орган)

прок}рат}ри, судiв та iнших органiв " (iз зплiнами та доповненнями)

Наказ MiHicTepcTBa працi УкраiНи вiд 02, l0. t 996 року Nч 77 "Про умовИ оплати працi робiтникiв, зайнятих обслуговуванням органiв виконавчоi влади,

мlсцевого самоврядування та Iх виконавчих органiв- органiв прок}рат)ри_ судiв та iнших органiв " (iз змiнами)

Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 1З,0З 1998 JФ SЯ "Про затвердження IHcTpyKuii про слуисбовi вiдрядження в можах Украiни та за кордон"

Рiшення MicbKoi рали вiд 2З.01.2020 року Ns 83ili79 " Про ллlський бюджsт м.Лисичанська на 2020 piK"

Положення про управпiння власностi Лисичанськоi лцiськоi ради

7- Мgга бюджетноi програми

органiзачiя процесу управлiння комунальною власнlстю ториторiальноi громади м, Лисичанська

6. Щiлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноi програлли

i управлiння у вiдповiднiй сфсрr

Е, Завдання бюджстноi програлли

)FL't.pаiior!'trDiунifгахpnд(1-pазiiхс]вf,tрeвrU()lIа,tа][t\

IридбаrtIц обладндп{я i прелметiв ловгооT роковоl,о корис,l)т]аlllUl



I

.рями використання бюджgгних коштiв

l0. Перепiк мiсцевих / регiона.rьних програм, що виконуються у складi бюджетноi програми

l I Результа,lивнi показники бюджетноi програ\lи

]\ъ

з/п
Harrylrшr пrпорисгашrr бtо.'ln(е|tмх |ФчггЬ Загальш4й фонд СIlецiа,,lьшцl фонд Усього

2 3
ЗдiйсlIеtдlя вIп(оIIаз.млм органалм Micbшfx (MicT республiкаrr"ько.о A,rTo,ro-roi FБrryбпii@iБ-
оaцасного зцачеЕIя) рад, райоIflдгх у MicTax рад (у разi ix с'лвореrпrя) надаш,rх законодавством повноважснь v
пuчtовtдufi cdrcTt

5 о,75 9,72 " з 300 5 0,79 2,12

2
I lогашещ{я кред-,порськоi заборговд{ост1 : пеЕrI ло лоIовору про постачаюц елецричrоi енергli ТбБ
" Jlt гаrtсr,хе сttетгепrцrс об'оlяа.rшя" ]8з 0 з8з

] I]ридб fiя обладrаюlя l пре.tмегiв ловгостроковоl о корист\ъдfiя 0 14 868 I4 868
Усього 5 076 355 18 168 5 094 523

Haib{eн}ъa!*и loctleвoi / регiона,lьпоi програшr

N,
злr

показttltки О7рrr*шд Brtlti}l1, f]я<сllсlto
iнфорIIаI(Ii

ЗOIiшыfidi q]онд Спецi ъrйй фоIIл Усього

.1 6 7
raTpl1,1,

кlлькlсть штатщоi одfiиlФ од шта,t]хlй розl цlс 22,0о 0.()() 22_о0
2 lIрод/к-гу

кlлькlсть оlриIlашпi ]Iистrв, зверIIеIъ_ заяв_ скарг. lIttpoplrafiйrш,x
запит]R o/l *ýфIIа]I peccтpalпi 2j00,00 () (х) 2500.00
кlлькlсть In/ToToBIlcITTli листrв, Bl/(ttoBi,l(eri_ tроскгill рtшеIп, од я{l Pl]ajI pecclPaIп] 2500.00 ()_()0 25(х).00
сфективпосt,i

KlJIbKtcTb ollpalъo]}alo1\ Jистr]],,]I]срllсlл) . lаяl] скар]. Ila одIкп.о
rцroltiпllllfin о/'( po]|)a\\1lKoDo 22,7,о() 0.(х) 227,()()

lll l Jpil м IIа r llлIмаlпш (,_п!i.i tII I;I II lпl о tlll0tI tl lис l PIl I)o]l)a\\ IIKol]o 2 _,l0.?_l ().()() 2з0.74.l ,Ilioc,1,1



опраrФовашл( ,IиcTlBt звернень, заяв , сЕJг у ix загаIьнiй

начальнпк

Micbкo'i радl

Гре.{ко Т.О.

(iнiцпоrйiцш, прпмцё)

салеглfirа о.В.
(ilпцLатrпdцiщ щьs,чЕ)

-ffi



I

l. ( 3100000 )

ЗДТВЕРДЖЕНО
на{аз Miнicтcpфa фнансiа ykpaiнл

26серпня2014 року м зэб
(у редацii навэу Miнicтepma ф HaHcia уФаiни
вiд 29 Фудня 2с13 року м 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
_lЬnt / розпоряллй докумеIrт

Управлitтtlя власностi Лисичанськоi MicbKoi рад{

Пliф{е]rутOOФ гоqоьного роrпор,Jпtrsа

y'J-.oz,zozo 
р. х" Jry /q'-"";;^**-" 

"""-"'" 
)

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2020 piK

YtrllnB rtrпя н tэctto. tt JМсичансько] Mlcl,Koi радl зз5з7796

z.

хредиryваm мсцепого бюджету)

( 3110000 ) УпраrlIilл+t влаоIIостi Jl.tсичаIIськоi МР

( 3110180 ) ()ll]0 0lзз Iшlla дtrrqьIriсть v сферi державного утtllавлiши l2208I(x)000
(код профмяоl маOlфшай ыц шm

кредп}ваIм мiоцевого бюджету)
(код Тlповоl пDоФамноi юасJфtкаtщ вrцаткЬ та

rтедj пуваЕ,я trOсцёвого боджёту) юmпФшащ в]цптkiD та

tr?едlп],т пLr оп]джет!]

профм l rгiдяо ] llпопою лрог?м lФtо

kрсдlп}вшц Ntiсцевого бюдхету)

4. обсяг бюджgгних призначень/бюджетних асигнувань -157944 гривснь - у тому числi загального фонду
l ривснь ,

157944 гривснь та спецiа_,rьного фонду - 0

5, Пiдстави длrr бюджстноi програлли

"КоI{с,гит}.lця Украilи
lil(,t Dкrпorrl Елсш yt poilfl
Законч yкpailoI (Ilpo Дерr(lвш{й бlоJцq:I УкраIrм lla 2()2() piк)
ЗакоII yкpairfli ""Про лriсцеве оамовря;l1ъа]пtя в yкpailij' '

Закон Украiю{ ""Про держаiзltr рссспrirrцt,, речовl]\ ll|iLl1 lIir Hel\,\ollc MaiiTIo 'I.a ix об.lяжсlп,''''

об'скI,iв rlерlliоvого ]vайп""
l)iшсrпш MicbKoi раДl вiд 230l 202() рок,,,Nч 8З/ll79 " llpo llicbKиii бюджс-г пI Jfuси.Iппськil пil 2()2() PiK'
l Jоllоrксtлrя про rправлiнпя BractIocTi Jlrrсичапськоi l\licLKoi рали



6, I{iпi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджотноi програми

ефекгивного управлiння об'сктами комунмьно[ власностi на мiсцевому piBHi

,.l

Роалiзацrя державноi полiтики, спрямованоi на забозпечення ефекгивного управлiння об'екгами комуна-льноi власностi на мiсцевому piBHi

8. Завдання бюджсгноi програми

l0. Перелiк :rлrсцевих / регiональних програм, цо виконуються _r' складi бюджетноi програми

комунальних пiдприсмств Лисичанськоi MicbKoi ради

9. Напрями використання бюджсrних коштiв

N9

з/п 11апряпм влпсористаш tя бrоджстrпtх KoruTiB ЗагzrrrьIflй фон/( С пецiа,,1ью{й фонд Усього
1

I
l

;
яо{l,JIового

пЕр)лUмUr() rvrallнa Koмlдlatllbнol Форrо1 ]]ласност1 (що не входят!,
]() 0(х) 0 з0 000

Усього
|2,7 944 0 12,7 944
l57 9_1J 0 157 914

l Iайп!еЕ\,tlаЕlя мiсцевоi / регlонatпыlоi програI{r1



l 1. Результативнi показники бюджgтноI програми

фiнансових ресурсЬ, я<i забезпе.r}тоrъ вIд{онаIЕц бюджgтноi

об'сктiв, на я<их rrпаrц,сц,ся провестlr/проведено

сyдови)i пр!fiмсiв, по ямм необхiдlо забезпс.дlти

фilIаIсовж pecypciB IIа проведешfi техцiчноi вlдIошеIп-ц пIIацових

вrrц)ати на фiнансрашя посл\т арбi.rра)шlоl()

KrlbKocTi об'сюiв, на rпопi запrаtоваrrо/провелеrrо
r tпct l гарtrлцitо в ходl вtконаtлл бtоджетноi IIpol рJIlи Bil
кiлъкостi обсктiв неtr!хомого MafuIa коNrунацьноi форIrи
пtо lle вход{ть до скrlалу лоlrлового фонц- (57] обскIа)

обектiв, rta якtп

iпш пt]]сIrmрlзацltо ?I(o

tr,rt,t tr,,I l. ,l,.tK ttt.ltlo Btlxol1.1tпг\ c\')Iol|lt\ приписlI, ,lo 1ill .l,II,1l,ll

]I1 с\,rlових прI{писlв, по якйI1 неоюхIд{о забс:jllс.пtтtl

Нпчп.tьttttt;
l'рсчко l ()

7,,l--:.1l\

#кё

ffi

СаlIсгиIlll () в



ЗАТВЕРДЖЕНО
наЕз м нЬreр*ф фйаюь УФаlни
26 серпяя 20]4 pory МВЗб
(у редаrq iнаRзу мiнстер 3а фiнаЕсiо yrФalв!

0]д 29 тудня 20]в роху м ]209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розIlоряд.пOi докумеlп

Упраыштrя власностi JIисичанськоi Micbкoi ради

(нO-ыецъам Фловного роJпоряJЕm

r'"N Р"ё.

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2020 piK

УправJIilпл влссIIос1 i JMсItrli]HcbKoJ Micbкol рад.l

кошв йсцФого боджту )

.2О20 р. N9 оL7/а/-аЗ

2.

l. ( 3100000 ) зз5з7796

( зl10000 ) Уrравлiшtя BltacHoc],i llиспчанськоi МР j]jз7796

з,

щ)ф}ъФш мiсцепого бюд*.ту)

( 3117130 )

(код ГIролйщоi шrcпфiощ вIц кЬта
iтсдlп}ъм МсцФого бФдreту) шrcпфкд!т в,цвткЬ т!

кредlп]вм оюдхеry)

? lз0

(кодllповоiп!оФмlо] юасl фйщi вlц.тФта
пр.дпт]ъdoll ьп сцево го о |одх.ту)

0421 ЗдiйсrrеIflrя захоllil] i ] зеrr,!еустрою

rнO-пlсl9ъщя бюл}rтноj rтогрмl ,чяо tr Тmовою проп)лшюIо
лтсдlп}вOм мсцевого бюджgту)

4, Обсяг бюджсГйих призначень/бюджетниХ асигнувань -!Щ гривень , у ToMv числi загмьного фонд)- - 9!!!Q гривонь та спецiа.чьного фондr - q гривень

5, Пiдсгави для виконання бюджеr Ho'i проlра\tи

"КопсIиllцiя УIФаtоt
] 
jlолжеl jlий колекс yкpai!tri

ЗсIlелыпlй кодекс Украitп,
Lloдxrii кодекс Украirп{

Закоп Уцrаilп{ (Про ДержавшOi бIоджст Украilпi ца 2()20 piк)
Закоlп, yкpaiml (Про зем]Iсvстрiй)
Заrсоtr Украirпr ""Про lIержав]пй земелппlii кадас,ц) '

Закоtl Украiшr ""ГIро viýlвве саrtоврядлалuu в Уцlаirli""
Закоt] Уч)лiшt ""Про дост)'I j(o lryбхi.дlоi iIIфорлIацli' '

1locTalloвa кМУ вiл l l жовпш 20()2 р N l 5З 1 " " llpo eKcr lcpr.I ry грошову оцirку зепlсльr*оi ,lliллtок'' ''

lIocTarKlBa Кабiнету MiHicTprB Украirлl вiл 2з 05 20I2 N9 5l] rrПро затверджеIпIя Поряд<у провсдеlлтl il пlсI lтари lal ч] lc\lc,]lbD



Рiшеrпrя ruicbKoi рад-r вiд 23 01 2020 року N9 8З/1 179 " Про ллiсьюй бIоддеI м ,]IиФтчанська па 2020 piк'
Положеrтrя про 1п1)авлlЕ]rl власностi JМсичанськоi Miobкoi раш,I

7 Мста бюджсгноi програми

Розвиток зопцольних вiдносин м Лисичанська

8, Завдання бюджотноi програми

6, Щiлi державноi полiтики, на досягнення яких спряN,Iована реа,.Iiзацiя бюджстноi програми

л!
зlп Щiль державlIоi полiтлпси

l Забезпечеrпш сталого розвиткy земельного госполарства

N9
ЗавдаЕIня

1 IIвеЕтарiзацiя земель населеIlого lryЕкту

9. Напрями використання бюджетних коштiв

N,
IIапрямй rrикорис,l,аlпш Сrlо;lжстtмх коurгill Загалып!t'i фоIrл Спецiаrьгпй фоrrд Усьо] о

f ]
hвентаlliзацiя земель наседеIIого пункry 80 000 () 80 ()00

Усього 80 000 0 80 000

l0, ПерелiI< ллiсцсвих / регtональних програI{_ що викон\ ютьсJI ч скпадl бюджотноi програNIи

l IпiiIIсml]аIпtя ilicILcRoi / рсгiоIIа Iьпоi програlо{

розвIflкч земеJIьшtх вiдlосшI м Ллtолt.tанська JI\l.апськоi облас.li на 20l8-2020 роюt



.,Ен i покаJники бюджgгноi програ\lи

земель, пIо кlтреб}ють ilДlсIrтарiзацii на TeplrTopii м
бl74,5з9l

К шсiстъ земель, на яшФi планусIься провести ilвеlrтарiзацiю

вибаткI{ на l га, frсй Iцацусться проirвеrrгарiзl,rrати

пpolIIBcI{Tapl]oBzlIETx зсмель до тих- яri пеобхilцrо

lIоказlтттки

ндчалr,нtлк

начальник

'ai
р.-

(a,

Гре.ко Т,О

...l!*iin l.lппtt:,

Сапсгшlа C).I}

пщrijйййБ-


