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

Н А К А З

«29» жовтня 2020 м. Лисичанськ №119

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 29.10.2020 №624,

наказую:

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 КГЖВКМБ 1213242 «Інші заходи у сфе
рі соціального захисту і соціального забезпечення», КГЖВКМБ 1216013 «Забезпе
чення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства», КГЖВКМБ 
1216017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово- 
комунального господарства», КПКВКМБ 1217310 «Будівництво об'єктів житлово- 
комунального господарства» у новій редакції, що додаються.

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

Начальник управління " В іт а л ій  САХАНЬ



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 £9- / О 2020 року № /1 ^_____

Т.__________ 1200000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

2. 1210000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

3. 1213242

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)

3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0 3 3 6 4 1 9 7
(код за ЄДРПОУ)

0 3 3 6 4 1 9 7
(код за ЄДРПОУ)

12208100000

(код Функціональної г м я . джету)
. . ... (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків такласифікації видатків та ,  .„ , кредитування місцевого бюджету)кредитування бюджету)

79800 гривень,у тому числі загального фонду- 79800 гривень та спеціального фонду- 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджегної програми
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про органи самоорганізації населення", 
Положення про управління жігглово-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 Лисичанської міської ради від 24.10.2019 р. № 75/1104 "Про Програму міських 
заходів по роботі з головами будинкових комітетів м. Лисичанська на 2020 рік", рішення Лисичанської міської ради від 23.01.2020 р. № 83/1179 "Про міський бюджет на 2020 рік", 
розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанськ від 29.10.2020 №624 "Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік”

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Т ипової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

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 надання додаткової соціальної допомоги
8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 Реалізація забезпечення функціонування органів самоорганізації населення шляхом виплати заохочення головам будинкових комітетів

9. Напрями використання бюджетних коштів



гривень

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

1 2 3 4 5

1
Реалізація забезпечення функціонування органів самоорганізації населення 

шляхом виплати заохочення головам будинкових комітетів
79800 79800

Усього 79800 0 79800

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 міських заходів по роботі з головами будинкових комітетів м. 

Лисичанська на 2020 рік 79800 79800

Усього 79800 79800

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

Реалізація забезпечення 
функціонування органів 

самоорганізації населення шляхом 
виплати заохочення головам 

будинкових комітетів
1 Затрат

1.2 кількість будинкових комітетів од.
журнал реєстрації будинкових 

комітетів 133 133

2 Продукту

2.1
кількість виплачених заохочень головам 

будинкових комітетів
од. розрахунок 133 133

3 Ефективності

3.1
середня сума заохочення на один орган 

самоорганізації
гри. розрахунок 600 600

4 Якості

4.1
Динаміка середньої виплати у порівнянні 

з попереднім роком
відст. розрахунок 120 120

Начальник управ ііііііії 'ЖКІ ВЦА м. Лисичанськ
с- «.\VVvbJCOAr'

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління ВЦА м. Лисичанськ
Начальник«'"  ”

2020 р.Дата нргрдженияг1 
МЛІ. ї

САХАНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

О. САПЕГИНА
(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 /0  2020 року № _______

1. 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. 1216013 6013 0620

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

(код за ЄДРПОУ) 

12208100000

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(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)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 26362367 гривень,у тому числі загального фонду- 22803142 гривень та спеціального фонду- 3559225 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 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", рішення сесії Лисичанської міської ради від 27.02.2020 №  84/1221 "Про виділення коштів на фінансову підтримку ЛКСП "Лисичанськводоканал", рішення виконавчого 
комітету Лисичанської 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 14.08.2020 № 77, 
від 03.09.2020 № 261, від 09.09.2020 №302, від 25.09.2020 №435, від 20.10.2020 № 564, від 29.10.2020 №621 "Про виділення коштів на фінансову підтримку ЛКСП "Лисичанськводоканал", 
розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанськ від 14.08.2020 № 75, від 03.09.2020 №263, від 09.09.2020 №307, від 25.09.2020 №433, від 12.10.2020 №533, від 

20.10.2020 №  567, від 29.10.2020 № 624 "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 об'єктів комунального господарства



8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 Забезпечення фінансової підтримки ЛКСП "Лисичанськводоканал" для забезпечення надання послуг з водопостачання та водовідведення міста
2 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 Забезпечення фінансової підтримки ЛКСП "Лисичанськводоканал” для 
забезпечення надання послуг з водопостачання та водовідведення міста

22803142 22803142

2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3559225 3559225
Усього 22803142 3559225 26362367

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
22803142 3559225 26362367

Усього 22803142 3559225 26362367

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

Забезпечення фінансової підтримки 
ЛКСП "Лисичанськводоканал" для 

забезпечення надання послуг з 
водопостачання та водовідведення 

міста
1 Затрат

1.1
кількість комунальних підприємств, які 

потребують фінансової підтримки од.
Листи ЛКСП 

"Лисичанськводоканал" 1 1

2 Продукту

2.1
кількість комунальних підприємств, яким 
планується надання фінансової підтримки од.

Листи ЛКСП 
"Лисичанськводоканал" 1 1

3 Ефективності

3.1
середня сума фінансової підтримки 

одного підприємства
грн. розрахунок 22803142 22803142



1 2 3 4 5 6 7
4 Якості

4.1

відсоток кількості комунальних 
підприємств, яким планується надання 
підтримки, до кількості комунальних 

підприємств, які її потребують

відст. розрахунок 100 100

2 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

1 продукту

1.1 кількість одиниць придбаного обладнання од. розрахунок 8 8

2 ефективності

2.1 середні видатки на придбання одиниці 
обладнання грн. розрахунок 444903 444903

3 ЯКО СТІ

3.1
економія коштів за рік, що виникла за 

результатами впровадження в 
експлуатацію придбаного обладнання

грн. розрахунок у 1281069 1281069

Начальник управління ЖКГ ВЦА м. Лисичанськ

ПОГОДЖЕНО:
Фіна^сойе управлІвр^ВЦА м. Лисичанськ
Начальник фінансб^фдрравління

/  0_ 2020 р.Дата погодження:
11 ̂  ^  у  |  Г| і

«« п

В. САХАНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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)

від 6(3 / О 2020 року № м _______

1. 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 Проірамної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

2. 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

3.

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

1216017 6017 0620

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

12208100000

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1340490 гривень,у тому числі загального фонду- 302990 гривень та спеціального фонду-

(код бюджету)

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 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", рішення виконавчого комітету від 17.12.2019 р. № 639 "Про організацію громадських робіт у 2020 році", розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. 
Лисичанськ від 22.09.2020 №377, від 20.10.2020 № 567, від 29.10.2020 №624 "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 Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію житлових будинків за адресою: м. Лисичанськ, кв. Центральний, 25, кв. Східний, 31



2 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
Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію житлових 
будинків за адресою: м. Лисичанськ, кв. Центральний, 25, кв. Східний, 31

302 990 302 990

2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 1 037 500 1 037 500
Усього 302 990 1 037 500 1 340 490

10. Перелік місцевих/регіонапьних 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

302 990 1 037 500 1 340 490

Усього 302 990 1 037 500 1 340 490

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

Здійснення заходів направлених на 
безпечну експлуатацію житлових 

будинків за адресою: м. Лисичанськ, 
кв. Центральний, 25, кв. Східний, 31

1 затрат

1.1 кількість необхідних технічних обстежень 
житлового будинку од. лист балансоутримувача 2 2

2 продукту

2.1 кількість технічних обстежень житлового 
будинку, які планується провести од. лист балансоутримувача 1 1

3 ефективності

3.1 середня сума витрат на 1 технічне 
обстеження житлового будинку

грн. розрахунок 151495 151495

4 якості



1 2 3 4 5 6 7

4.1
питома вага проведених технічних 
обстежень житлового будинку до 

запланованої кількості
% розрахунок 100 100

2 Придбаний 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

^

145200 145200

Начальник управління ЖКГ ВЦА м. Лисичанськ

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове
Начальник

Дата погодження:
,  .  „  а д  *  . .М.П.

м. Лисичанськ
ЛІННЯ

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 місцевого бюджету)

. і , Л Ю  2020 року № / / Є

1. 1200000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

2. 1210000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

3.__________ 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 0443
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(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- 1836641 гривень,у тому числі загального фонду- 0 гривень та спеціального фонду- 1836641 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, від 29.10.2020 №624 "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
Напрями використання бюджетних 

коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Проведення капітального ремонту ліфтів 1824533 1824533

2 Капітальний ремонт об'єктів лазньо- 
оздоровчого господарства 12108 12108

Усього 0 1836641 1836641

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 розвитку житлово-комунального 
господарства та благоустрою м. Лисичанська на 

2020 рік
0 1836641 1836641

У с ь о г о 0 1836641 1836641

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
П р о в е д е н н я  к а п іт а л ь н о г о  р е м о н т у  

л іф т ів

1 З а т р а т

1.1
кількість ліфтів, що потребують 

капітального ремонту ОД. рішення міської ради 3 3

2 П р о д у к т у

2.1 кількість ліфтів, на яких планується 
капітальний ремонт од. розрахунок 3 3

3 Е ф е к т и в н о с т і

3.1
середні витрати на капітальний ремонт 1 

ліфта грн. розрахунок 608178 608178

4 Я к о с т і

4.1

питома вага кількості ліфтів, на яких 
планується проведення капітального 

ремонту, до кількості, що потребують 
капітального ремонту

відст. розрахунок 100 100

2 К а п іт а л ь н и й  р е м о н т  о б ’є к т ів  л а з н ь о -  

о з д о р о в ч о г о  г о с п о д а р с т в а

1 З а т р а т

1.1
кількість об'єктів лазньо-оздоровчого 

господарства, що потребує проведення 
капітального ремонту

зведений кошторисний 
розрахунок 1 1



2 П р о д у к т у

2.1
кількість об'єктів лазньо-оздоровчого 

господарства, на яких планується провести 
капітальний ремонт

од.
зведений кошторисний 

розрахунок і 1

3 Е ф е к т и в н о с т і

3.1
середні витрати на капітальний ремонт 

одного об'єкту лазньо-оздоровчого 
господарства

грн. розрахунок 12108 12108

4 Я к о с т і

4,1

питома вага відремонтованих об'єктів 
лазньо-оздоровчого господарства у 

загальній кількості об'єктів, що 
потребують ремонту

відст. розрахунок / —  100 100

Начальник управління ЖКГ ВЦЛ м. Лисичанськ 

Фінансове управ.ІІНН1І ВЦЛ м. Лисичанськ

ення: ш і о . 2020 р.

.САХАНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.САПЕГИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)


