
УКРАЇНА
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВІЙСЬКОВО- 
ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ МІСТА ЛИСИЧАНСЬК ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

«28» вересня 2020 м. Лисичанськ №97

Про внесення змін до 
наказу від 12.02.2020 № 15

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», наказом 
Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження 
складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», 
в зв’язку зі змінами у бюджетному розписі управління на 2020 рік на підставі роз
порядження керівника військово-цивільної адміністрації від 22.09.2020 №377,

н а к а з у ю :

1. Внести зміни до наказу управління з виконання політики Лисичанської мі
ської ради в галузі житлово-комунального господарства від 12.02.2020 № 15 «Про 
затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік» зі змінами виклавши па
спорти бюджетних програм на 2020 рік за КПКВКМБ 1216017 «Інша діяльність, 
пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства», 
КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів», КПКВКМБ 
1217310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства», КПКВКМБ 
1217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання», КПКВКМБ 
1218311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів», КПКВКМБ 
1218313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища» 
у новій редакції, що додаються.

2. Координацію роботи та контроль щодо виконання цього наказу залишаю за 
собою.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 роу № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
управління житлово-комунального господарства військово- 
цивільної адміністрації міста Лисичанськ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 2020 року № Ж ______

и____________1200000_________
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

2. 1210000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

3. 1216017

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області

(найменування головного розпорядника)

Управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

6017 0620 Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального
господарства

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0 3 3 6 4 1 9 7
(код за ЄДРПОУ)

0 3 3 6 4 1 9 7
(код за ЄДРПОУ)

12208100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1291932 гривень,у тому числі загального фонду- 254432 гривень та спеціального фонду- 1037500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про зайнятість населення”, Положення про 
управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника військово- 
цивільної адміністрації міста Лисичанськ Л уганської області від 15.09.2020 №342, рішення сесії Л исичанської міської ради від 23.01.2020 р. №  83/1179 " Про міський бюджет на 2020 
рік", ріш ення Л исичанської міської ради від 28.11.2019 р. №  79/1146 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 
2020 рік", рішення виконавчого комітету від 17.12.2019 р. №  639 "Про організацію громадських робіт у 2020 році", розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. 
Л исичанськ від 22.09.2020 № 377 "Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п Ціль державної політики
1 Організація житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду і прибудинкових територій та об'єктів комунального господарства
8. Завдання бюджетної програми:

N з/п Завдання
1 Організація проведення громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій шляхом залучення безробітних осіб
2 Виготовлення технічний паспортів на житлові будинки



З | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1
Організація проведення громадських робіт по благоустрою прибудинкових 
територій шляхом залучення безробітних осіб

154 432 154 432

2 Виготовлення технічний паспортів на житлові будинки 100 000 100 000
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 1 037 500 1 037 500

Усього 254 432 1 037 500 1 291 932

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

N з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою 

м. Лисичанська на 2020 рік
254 432 1 037 500 1 291 932

Усього 254 432 1 037 500 1 291 932

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1

Організація проведення громадських 
робіт по благоустрою прибудинкових 

територій шляхом залучення 
безробітних осіб

2 Продукту

2.1

кількість безробітних осіб, яких 
планується залучити до громадських робіт 
по благоустрою прибудинкових територій од. розрахунок 51 51

3 Ефективності

3.1

середньо річні витрати на залучення до 
громадських робіт з благоустрою 

прибудинкових територій 1 безробітної 
особи

грн. розрахунок 3028 3028

4 Якості

4.1
питома вага фактично залучених 

безробітних осіб до громадських робіт до 
запланованої кількості

відст. розрахунок 100 100

2
Виготовлення технічний паспортів на 

житлові будинки 0

1 Затрат 0



1 2 3 4 5 6 7

1.2
Кількість житлових будинків, що 

потребують виготовлення технічних 
паспортів

од. план 2 2

2 П родукту

2.1
Кількість ж и т л о в и х  будинків, по яким 

планується виготовлення технічних 
паспортів

од. план 2 2

3 Ефективності

3.1
середня вартість виготовлення технічного 

паспорту на житлові будинки грн. розрахунок 50000 50000

4 Якості

4.1

питома вага кількості житлових будинків, 
по яким планується виготовлення 

технічних паспортів на житлові будинки, 
що потребують виготовлення технічних 

паспортів на житлові будинки

відст. розрахунок 100 100

3
Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування

1 Продукту

1.1 кількість обладнання, яке планується 
придбати од. листи КП ЛЖЕК №1, №5 3 3

2 Ефективності

2.1 середні видатки на придбання одиниці 
обладнання грн. розрахунок 345 833 345 833

3 Якості

3.1
економія коштів за рік, що виникла за 

результатами впровадження в 
експлуатацію придбаного обладнання

грн. розрахунок у 145200 145200

------------------------------- -----------------------

Н ачальник управління Ж КГ ВЦА м. Лисичанськ

м. Лисичанськ
вління

В. САХАНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

О. САПЕГИНА
іідпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 роу №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
управління житлово-комунального господарства військово- 
цивільної адміністрації міста Лисичанськ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

в і д 2020 року № 0?

ПАСПОРТ

и ___________ 1200000_________
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

2. 1210000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

3.___________ 1216030_________

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
Управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області

(найменування головного розпорядника)

Управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

6030
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

0620

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 8994713 гривень,у тому числі загального фонду- 8812713 гривень та спеціального фонду-
5. Підстави для виконання бюджетної програми

0 3 3 6 4 1 9 7
(код за ЄДРПОУ)

0 3 3 6 4 1 9 7
(код за ЄДРПОУ)

12208100000
(код бюджету)

182000 гривень

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Закон України "Про 
зайнятість населення", Положення про управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Л уганської області, яке затверджено 
розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області від 15.09.2020 № 342, рішення сесії Л исичанської міської ради від 23.01.2020 р. №
83/1179 " Про міський бюджет на 2020 рік", рішення Лисичанської міської рад від 04.07.2019 № 67/1020 "Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на 
території м. Лисичанська на 2017 - 2020 роки", рішення Лисичанської міської ради від 28.11.2019 р. №  79/1146 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства 
та благоустрою м. Лисичанська на 2020 рік", рішення виконавчого комітету від 17.12.2019 р. №  639 "Про організацію громадських робіт у 2020 році", рішення виконавчого комітету 
Л исичанської міської ради від 07.07.2020 р. № 230 "Про перерозподіл видатків міського бюджету міста Лисичанськ, передбачених Управлінню з виконання політики Лисичанської міської 
ради в галузі житлово-комунального господарства на 2020 рік", розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанськ від 22.09.2020 № 377 "Про внесення змін до 
міського бюджету на 2020 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п Ціль державної політики
1 Організація житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста
8. Завдання бюджетної програми



N з/п Завдання

1 Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста
2 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
3 Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)
4 Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста
5 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
6 Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах
7 Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб
8 Поточний ремонт об'єктів благоустрою
9 Забезпечення оновлення об'єктів дорожнього господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста 1199700 1199700

2 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та 
поліпшення його екологічних умов 1869148 1869148

3 Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку
тощо) 114821 114821

4 Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста 749694 749694
5 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення 4808300 4808300

6 Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на 
братських могилах 8073 8073

7 Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих 
міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб 43277 43277

8 Поточний ремонт об'єктів благоустрою 19700 19700

9 Забезпечення оновлення об'єктів дорожнього господарства 182000 182000
Усього 8812713 182000 8994713

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

N з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

і
Програма розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою м. Лисичанська на 
2020 рік

8613013 182000 8795013

2
Програми регулювання чисельності безпритульних 
тварин на території м. Лисичанська на 2017 - 2020 

роки
199700 199700



Усього 8812083 182000 8994083

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста
1 Продукту

1.1 кількість тварин, які планується відловити од. розрахунково 27 27

1.2
кількість ветеренарних послуг з 

профілактичного щеплення 
безпритульних/бродячих тварин

од. розрахунково 99 99

1.3 обсяг відходів, які планується вивезти 3 
несанкціонованих звалищ м3 план робіт 1509,5479 1509,5479

1.4 площа утримання тротуарів тис. кв. м перелік тротуарів 85.7 85,7
2 Ефективності

2.1 середньорічні витрати на відлов 1 
безпритульної тварини грн. розрахунок 1873 1873

2.2
середньорічні витрати на 1 послугу з 

профілактичного щеплення 
безпритульних/бродячих тварин

грн. розрахунок 1500 1500

2.3 середньорічні витрати на вивезення ІмЗ з 
несанкціонованих звалищ грн. розрахунок 132,49 132,49

2.4 середня вартість утримання тротуарів за 1 кв.м грн. розрахунок 9,33 9,33
3 Якості

3.1 питома вага кількості відловлених тварин до 
запланованої кількості відст. розрахунок 100 100

3.2
питома вага кількості послуг з 

профілактичного щеплення 
безпритульних/бродячих тварин до 

запланованої кількості послуг

відст. розрахунок 100 100

3.3 питома вага обсягу вивезених відходів до 
запланованого обсягу відст. розрахунок 100 100

3.4
питома вага площі тротуарів, які утримувались 

(прибирались), до запланованої площі відст. розрахунок 100 100

2 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
1 Затрат

1.1 площа території об'єктів зеленого 
господарства, яка підлягає догляду га інвентаризація зелених насаджень 60,9 60,9

2 Продукту

2.1 територія об'єктів зеленого господарства, на 
якій планується догляд га інвентаризація зелених насаджень 60,9 60,9

3 Ефективності

3.1 середні витрати на утримання (догляд) 1 м.кв 
газону грн. розрахунок 1,69 1,69

3.2 середні витрати на видалення 1 дерева грн. розрахунок 2302,14 2302,14
3.3 середні витрати на догляд 1 дерева (куща) грн. розрахунок 176,75 176,75



1 2 3 4 5 6 7
3.4 середні витрати на догляд 1 м.кв квітників грн. розрахунок 52,0 52,0

3.5 середні витрати на посадку дерев та кущів на 1
од. грн розрахунок 1685,4 1685,4

3.6 середні витрати на поточний ремонт 1 м.кв 
квітників грн. розрахунок 82,4 82,4

3.7 середні витрати на поточний ремонт 1 м.кв 
газонів грн. розрахунок 37,5 37,5

3.8 середні витрати на поточний ремонт 1 од. 
малих архітектурних форм грн. розрахунок 140,8 140,8

4 Якості

4.1 питома вага площі зелених насаджень,які 
утримуються, до запланованої площі відст. розрахунок 100 100

4.2
питома вага відновлених зелених насаджень у 

загальній кількості зелених насаджень, що 
потребують оновлення

відст. розрахунок 100 100

3 Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)
1 Затрат

1.2 площа земель водного фонду, які потребують 
благоустрою га інвентаризаційні відомості 1.7 1,7

2 Продукту

2.1 кількість об'єктів благоустрою (водних 
об'єктів), які планується утримувати од. інвентаризаційні відомості 1 1

2.2 площа земель водного фонду, на якій 
планується здійснити благоустрій га інвентаризаційні відомості 1,7 1,7

3 Ефективності

3.1 середньо річні витрати на утримання 1 об'єкту 
благоустрою (водного об'єкту) грн. розрахунок 114821 114821

3.2 середні витрати на утримання 1 га площі 
земель водного фонду грн. розрахунок 67541,8 67541,8

4 Якості

4.1
питома вага виконаних послуг до запланованої 

кількості утримання об'єктів благоустрою 
(водних об'єктів)

відст. розрахунок 100 100

4.2
питома вага площі земель водного фонду, на 

яких буде здійснений благоустрій, у загальній 
площі земель водного фонду, які потребують 

благоустоою

відст. розрахунок 100 100

4.3 кількість отриманих санітарних паспортів од. розрахунок 1 1
4 Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста
1 Затрат

1.2 загальна площа кладовищ, що потребує 
благоустрою та утримання га інвентаризаційні відомості 41,90 41,90

2 Продукту

2.1 площа кладовищ, благоустрій та утримання 
яких планується здійснювати га план робіт 41,90 41,90

3 Ефективності

3.1 середньорічні витрати на благоустрій та 
утримання 1 га кладовища грн. розрахунок 17892,46 17892,46

4 Якості



1 2 3 4 5 6 7

4.1
питома вага площі кладовищ, благоустрій та 
утримання яких планується здійснювати, у 

загальній площі діючих кладовищ
відст. розрахунок 100 100

5 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
1 Продукту

1.1 кількість світлоточок, які знаходяться на 
утриманні

од. акт інвентаризації 2570 2570

1.2 середні витрати споживання електроенергії тис. кВт розрахунково 983,17 983,174

1.3 середні витрати перетікань реактивної 
електричної енергії

тис. кВАр розрахунково 73,458 73,458

2 Ефективності

2.1
середні витрати на утримання 1 світлоточки 

ліній зовнішнього освітлення
грн. розрахунок 467 467

2.2 середні витрати на споживання 1 кВт 
електроенергії

грн. розрахунок 3,537600 3,537600

2.3 середні витрати на споживання 1 кВАр 
електроенергії

грн. розрахунок 0,4828 0,4828

3 Якості
3.1 динаміка рівня освітлення вулиць відст. розрахунок 90 90

3.2
питома вага утриманих світлоточок до 

загальної наявної кількості
відст. розрахунок 100 100

6 Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах
1 Продукту

1.1 кількість "Вічних вогнів", на яких планується 
постачання природного газу

од. план робіт 3 3

1.2 кількість природного газу, який постачається 
на "Вічні вогні"

тис. м3 розрахунково 0,531 0,531

2 Ефективності

2.1 середні витрати на постачання 1 мЗ 
природного газу

грн. розрахунок 15,2 15,2

3 Якості

3.1
динаміка середніх витрат на ІмЗ природного 

газу, який постачається на "Вічні вогні" 
порівняно з попереднім роком

відст. розрахунок 100 100

7 Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб

1 Продукту

1.1

кількість безробітних осіб, яких планується 
залучити до громадських робіт по 

благоустроюміста та діючих міських кладовищ
од. розрахунок 17 17

2 Ефективності

2.1
середньо річні витрати на залучення до 

громадських робіт з благоустрою міста та 
діючих міських кладовищ 1 безробітної особи

грн. розрахунок 2545,7 2545,7

3 Якості

3.1
питома вага фактично залучених безробітних 

осіб до громадських робіт до запланованої 
кількості

відст. розрахунок 100 100

8 Поточний ремонт об'єктів благоустрою



1 2 1 3 | 4 1 5 і 6 І 7
8 Поточний ремонт об’єктів благоустрою

1 Затрат

обсяг видатків грн 19700 19700

1.1
кількість елементів благоустрою (малих 

архітектурних форм), що потребують ремонту
грн звернення громадянина 1 1

1 Продукту

1.1
кількість елементів благоустрою (малих 

архітектурних форм), що плануються 
відремонтувати

од. договірна ціна 1 1

2 Ефективності

2.1
середні витрати на ремонт 1 елементу 

благоустрою (малих архітектурних форм)
грн. розрахунок 19700 19700

3 Якості

3.1

відсоток кількості елементів благоустрою 
(малих архітектурних форм), які плануються 

відремонтувати, до кількості елементів 
благоустрою (малих архітектурних форм), що 

потребують ремонту

відст. розрахунок 100 100

9 Забезпечення оновлення об’єктів дорожнього господарства
1 Затрат

1.1
кількість громадських зупинок, які необхідно 

придбати
од.

лист КП "Лисичанський 
Шляхрембуд"

7 7

2 Продукту

2.1
кількість громадських зупинок, які планується 

придбати
од.

лист КП "Лисичанський 
Шляхрембуд"

7 7

3 Ефективності

3.1
середні витрати на придбання 1 зупинки 

громадського транспорту
грн. розрахунок 26000 26000

4 Якості

4.1
питома вага кількості громадських зупинок, 

які необхідно придбати, до запланованої 
кількості

відст. розрахунок у 100 100

Начальник управління Ж КГ ВЦА м. Лисичанськ В.САХАНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

2020 р.

О.САПЕГИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 роу № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
управління житлово-комунального господарства військово- 
цивільної адміністрації міста Лисичанськ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2020 року № л ____

Ь__________ 1200000________
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування
місцевого бюджету')

2. 1210000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

З. 1217310

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області

(найменування головного розпорядника)

Управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

_______ 7310_______
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

0443_______

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0 3 3 6 4 1 9
(код за ЄДРПОУ)

0 3 3 6 4 1 9
(код за ЄДРПОУ)

12208100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2901210 гривень,у тому числі загального фонду- 0 гривень та спеціального фонду- 2901210 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про управління житлово-комунального 
господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста 
Лисичанськ Луганської області від 15.09.2020 №342, рішення сесії Лисичанської міської ради від 23.01.2020 р. № 83/1179 " Про міський бюджет на 2020 рік", рішення Лисичанської 
міської ради від 28.11.2019 р. № 79/1146 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2020 рік" з урахуванням 
внесених змін, рішення сесії Лисичанської міської ради від 27.02.2020 № 84/1196 "Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік", розпорядження керівника військово- 
цивільної адміністрації м. Лисичанськ від 22.09.2020 №377 "Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п Ціль державної політики
1 Організація житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми:
Підвищення експлуатаційних властивостей об'єктів житлово-комунального господарства і утримання їх у належному стані, забезпечення їх надійності та 
безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми:

7

7

N з/п Завдання

1 Проведення капітального ремонту ліфтів
2 Капітальний ремонт об'єктів лазньо-оздоровчого господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів



гривень

N  з/п
Н апрями використання бю джетних 

кош тів
Загальний фонд С пеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Проведення капітального ремонту ліфтів 1952934 1952934

2
Капітальний ремонт об'єктів лазньо- 

оздоровчого господарства
948276 948276

Усього 0 2901210 2901210

10. П ерелік місцевих/регіональних програм, що виконую ться у складі бю дж етної програми
гривень

N  з/п Н азва місцевої /  регіональної програми Загальний ф онд Спеціальний фонд У сього

1 2 3 4 5

1
Програма розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою м. Лисичанська на 
2020 рік

0 2901210 2901210

Усього 0 2901210 2901210

11. Результативні показники бю дж етної програми

N  з/п П оказники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний ф онд С пеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 Проведення капітального ремонту 
ліфтів

1 Затрат

1.1
кількість ліфтів, що потребують 

капітального ремонту од. рішення міської ради 3 3

2 Продукту

2.1
кількість ліфтів, на яких планується 

капітальний ремонт
од. розрахунок 3 3

3 Ефективності

3.1
середні витрати на капітальний ремонт 1 

ліфта грн. розрахунок 650978 650978

4 Якості

4.1

питома вага кількості ліфтів, на яких 
планується проведення капітального 

ремонту, до кількості, що потребують 
капітального ремонту

відст. розрахунок 100 100

2
Капітальний ремонт об'єктів лазньо- 

оздоровчого господарства
1 Затрат

1.1

кількість об'єктів лазньо-оздоровчого 
господарства, що потребує проведення 

капітального ремонту

зведений кошторисний 
розрахунок 1 1



2 Продукту

2.1
кількість об'єктів лазньо-оздоровчого 

господарства, на яких планується провести 
капітальний ремонт

од.
зведений кошторисний 

розрахунок і 1

3 Ефективності

3.1
середні витрати на капітальний ремонт 

одного об'єкту лазньо-оздоровчого 
господарства

гри. розрахунок 948276 948276

4 Якості

4.1

питома вага відремонтованих об'єктів 
лазньо-оздоровчого господарства у 

загальній кількості об'єктів, що 
потребують ремонту

відст. розрахунок

У

^  100 100

Начальник управління ЖКГ ВЦД м. Лисичанськ

ПОГОДЖЕНО 
Фінансо]
Начадбгіик

м. Лисичанськ
ІЛІННЯ

2020 р.

В.САХАНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.САПЕГИНА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів У країни 
від 29 грудня 2018 роу № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
управління житлово-комунального господарства військово-цивільної 
адміністрації міста Лисичанськ
(найменування головного розпорядника коштів м ісцевого бюджету)

МОЄ 2020 року № 9±______ВІД'

Е__________1200000_______
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

2. 1210000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

3.__________ 1217670________

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області

(найменування головного розпорядника)

Управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

_______ 7670_______
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

0490

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Внески до статутного капіталу суб’єкт ів господарювання

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0 3 3 6 4 1 9 7
(код за ЄДРПОУ)

0 3 3 6 4 1 9 7
(код за ЄДРПОУ)

12208100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 10052494 гривень,у тому числі загального фонду- 0 гривень та спеціального фонду- 10052494 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про управління житлово-комунального 
господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста 
Лисичанськ Луганської області від 15.09.2020 №342, рішення Лисичанеької міської ради від 28.11.2019 р. № 79/1146 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального 
господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2020 рік", розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанськ від 03.09.2020 №263, від 22.09.2020 №377 "Про 
внесення змін до міського бюджету на 2020 рік", розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанськ від 22.05.2020 №375, від 03.09.2020 №258 "Про збільшення 
розміру статутного капіталу КП "ЛИСИЧАНСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА", розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанськ від 03.09.2020 №259 "Про збільшення 
розміру статутного капіталу ЛКСП "ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п Ціль державної політики
1 Організація житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми: Підтримка підприємств комунальної форми власності
8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

9. Напрями використання бюджетних коштів



гривень

N з/п
Н апрями використання бю дж етних 

кош тів
Загальний ф онд С пеціальний фонд У сього

1 2 3 4 5

1
Поповнення статутного капіталу ЛКСП 

"ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ" 4488146 4488146

2
Поповнення статутного капіталу КП 
"ЛИСИЧАНСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА" 5564348 5564348

Усього 0 10052494 10052494

10. П ерелік м ісцевих/регіональних програм , щ о виконую ться у складі бю дж етної програми
гривень

N з/п Н азва м ісц евої /  регіональної програм и Загальний ф онд С пеціальний ф онд У сього

1 2 3 4 5

1 Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. 
Лисичанська на 2020 рік

10052494 10052494

Усього 0 10052494 10052494

11. Результативні показники бю дж етної програми

N  з/п П оказники
О диниця

виміру
Д ж ерело інф ормації Загальний ф онд С пеціальний ф онд У сього

1 2 3 4 5 6 7

1 Фінансова підтримка підприємств 
комунальної форми власності

1 Затрат

1.1
результат фінансової діяльності 
підприємства на початок року тис. грн.

звіт ЛКСП
"Лисичанськводоканал" -31053,0 -31053,0

1.2
результат фінансової діяльності 
підприємства на початок року тис. грн.

звіт КП
"Лисичанськтепломережа" -60464,0 -60464,0

2 Продукту

2.1
кількість підприємств, які потребують 

фінансової підтримки од.
листи ЛКСП

"Лисичанськводоканал", КП 
"Лисичанськтепломережа"

2 2

3 Ефективності

3.1
середні витрати на внески до статутного 

капіталу 1 підприємства грн. розрахунок 5026247 5026247

4 Якості

4.1

співвідношення суми поповнення 
статутного капіталу до розміру статутного 
капіталу ЛКСП "Лисичанськводоканал" на 

початок року

відст. розрахунок 8,71 8,71

4.2

співвідношення суми поповнення 
статутного капіталу до розміру статутного 
капіталу КП "Лисичанськтепломережа" на 

початок року
відст. розрахунок 10,04 10,04



1 2 3 4 5 6 7

4.3
результат фінансової діяльності ЛКСП 
"Лисичанськводоканал" на кінець року 

(прогноз)
тис. гри.

звіт ЛКСП
"Лисичанськводоканал"

очікуваний
-32830,0 -32830,0

4.4
результат фінансової діяльності КП 

"Лисичанськтепломережа" на кінець року 
(прогноз)

тис. гри.

план фінасово-економічних 
показників КП 

"Лисичанськтепломережа" 
ЛКСП "Лисичансьтепломережа"

23701,3 23701,3

Начальник управління ЖКГ ВЦА м. Лисичанськ В.САХАНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 роу № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
управління житлово-комунального господарства військово- 
цивільної адміністрації міста Лисичанськ________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД <Л$.09 2020 року № ІЛ _______

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області
(код Програмної класифікації

видатків та кредитування (найменування головного розпорядника)
місцевого бюджету)

0 3 3 6 4 1 9
(код за ЄДРПОУ)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області
0 3 3 6 4 1 9

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)
3. 1218311 8311 0511

(найменування відповідального виконавця)

____________ Охорона та раціональне використання природних ресурсів

(код за ЄДРПОУ) 

12208100000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

53000 гривень,у тому числі загального фонду- 0 гривень та спеціального фонду- 53000 гривень

(код Типової програмної ,Г.„т і „„„Яг,и,™ (код бюджету)
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон Укранїни "Про охорону навколишнього природного 
середовища", Положення про управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області, яке затверджено 
розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області від 15.09.2020 №342, розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації 
м. Лисичанськ від 22.09.2020 № 377 "Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п Ціль державної політики
1 Організація житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення поліпшення санітарно-епідеміологічного стану у місті
8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 Збереження на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п Напрями використання бюджетних 
коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Збереження на належному рівні зеленої 
зони населеного пункту та поліпшення 

його екологічних умов
53000 53000

Усього 0 53000 53000

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

N з/п Назва місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма природоохоронних заходів місцевого значення на 2020 рік 53000 53000

Усього 0 53000 53000
11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1
Збереження на належному рівні зеленої 
зони населеного пункту та поліпшення 

його екологічних умов
1 Продукту

1.1
кількість дерев, щодо яких заплановано 

проведення капітального ремонту од. копггорс (плановий) 41 41

2 Ефективності

2.1 середні витрати на капітальний ремонт 1 
дерева грн. розрахунок 1292,68 1292,68

3 Якості

3.1 питома вага виконання капітального 
ремонту до запланованої кількості дерев відст. розрахунок 100 100

В.С АХАНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.САПЕГИНА

2020 р.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 роу № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
управління житлово-комунального господарства військово- 
цивільної адміністрації міста Лисичанськ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від ДІЇ. 0*3 2020 року № У<______

1200000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області
0 3 3 6 4 1 9 7

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

1210000

(найменування головного розпорядника)

Управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області

(код за ЄДРПОУ)

0 3 3 6 4 1 9 7
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

3. 1218313 8313 0513

(найменування відповідального виконавця)

Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

(код за ЄДРПОУ)

12208100000

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

52000 гривень,у тому числі загального фонду- 0 гривень та спеціального фонду- 52000 тис. гривень

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон Укранїни "Про охорону навколишнього природного 
середовища", Положення про управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області, яке затверджено 
розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області від 15.09.2020 №342, розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації 
м. Лисичанськ від 22.09.2020 № 377 "Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п Ціль державної політики
1 Організація житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетне
8. Завдання бюдж

)ї програми: Забезпечення поліпшення санітарно-епідеміологічного стану у місті
етної програми

N з/п Завдання
1 Поліпшення виконання вимірювань стічних вод шляхом придбання обладнання

9. Напрями використання бюджетних коштів



гривень
Напрями використання бюджетних 

_______________ КОШТІВ_________ і_____
N з/п Загальний фонд

Поліпшення виконання вимірювань 
стічних вод шляхом придбання 

обладнання 
Усього

Спеціальний фонд 

4

52 000

52 000

Усього

5

52 000

52 000

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

N з/п Назва місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Програма природоохоронних заходів місцевого значення на 2020 рік 52 000 52 000

Усього 0 52 000 52 000

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п Показники Одиниця Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7

1
Поліпшення виконання вимірювань 

стічних вод шляхом придбання 
обладнання

1 Продукту

1.1
кількість обладнання, яке планується 

придбати од. заявка ЛКСП 
"Лисичанськводоканал” 1 1

2 Ефективності

2.1
середні витрати на придбання 1 одиниці 

обладнання грн. розрахунок 52 000 52 000

3 Якості / ’
3.1

питома вага придбаного обладнання до 
запланованої кількості відст. 100 100

Начальник управління Ж КГ ВЦА м. Лисичанськ

м. Лисичанськ
вління

2020 р.

В.САХАНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Фу
і /

(підпис)//
О.САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)


