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

Н А К А З

«25» листопада 2020 м. Лисичанськ №131

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 з уточненням показників та змінами у бюджетному розписі управління на 
2020 рік на підставі розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації 
від 20.11.2020 №712,

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 КПКВКМБ 1210160 «Керівництво і 
управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах», КПКВКМБ 1213242 «Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення», КПКВКМБ 1216030 «Організація благоуст
рою населених пунктів», КПКВКМБ 1217426 «Інша діяльність у сфері житлово- 
комунального господарства», КПКВКМБ 1217670 «Внески до статутного капіталу 
суб’єктів господарювання», КПКВКМБ 1218110 «Заходи із запобігання та лікві
дації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» у новій редакції, що до
даються.

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

Начальник управління Віталій 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 А$.Н 2020 року № / І / _____

1. 1200000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

2. 1210000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

3. 1210160

(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)

0 3 3 6 4 1 9 7
(код за ЄДРПОУ)

0 3 3 6 4 1 9 7
(код за ЄДРПОУ)

0160

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

0111

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 
______________________ об’єднаних територіальних громадах______________________

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

12208100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 5785902 гривень,у тому числі загального фонду- 5785902 гривень та спеціального фонду- 0 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", розпорядження керівника військово- 
цивільної адміністрації м. Лисичанськ від 20.11.2020 №712 "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: Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Лисичанську
8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5



1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 5785902 5785902
Усього 5785902 0 5785902

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

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

“ І - 2 3 4 5
Усього 0,00

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
Забезпечення виконання наданих 

законодавством повноважень
1 Затрат

1.3 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 34 32
2 Продукту

2.2 кількість отриманих листів, звернень, заяв, 
скарг

од. Журнали обліку документації 4200 4200

2.3 кількість проектів нормативно-правових актів
од. Розрахунок 52 52

3 Ефективності
3.1 кількість виконаних листів, звернень, заяв, 

скарг на одного працівника
од. Розрахунок 50 50

3.2 кількість прийнятих нормативно-правових 
актів на одного працівника од. Розрахунок 2 2

3.3 витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. Розрахунок 170174 180809

4 Якості

4.1
динаміка зростання виконаних листів, 

звернень, заяв, скарг відповідно до 
попереднього року

відст. Розрахунок 5 5

4.2
частка опрацьованих листів, звернень, заяв, 

скар, у їх загальних кількостях відст. Розрахунок 100

>

100

НамаДьцик управліния ЖКГ ВЦА м. Лисичанськ

чнансове управління ВЦА м. Лисичанськ
ачаїьник фінансового управління
[ 0 >

і Породження:
.«А* £  ч:

5 3 0 2 3  і-»"

В.САХАНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.САПЕГИНА
(підпис)

2020 р.
(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 2020 року № 0 /

1. 1200000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

2. 1210000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

3. 1213242

(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)

3242
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

1090

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(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- 79800 гривень,у тому числі загального фонду- 79800 гривень та спеціального фонду- 0 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 органи самоорганізації 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 Лисичанської міської ради від 24.10.2019 р. № 75/1104 "Про Програму міських 
заходів но 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"

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



іривень

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

■

Реалізація забезпечення 
функціонування органів 

самоорганізації населення шляхом 
виплати заохочення головам 

будинкових комітетів
1 Затрат

1.2 кількість будинкових комітетів од. журнал реєстрації будинкових 
комітетів 202 202

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 грн. розрахунок 600 600

4 Якості Л _____________
4.1 Динаміка середньої виплати у порівнянні 

з попереднім роком відст. розрахунок 120 120
--------------- -— — — --------- ---  ----

Т ВЦА м. Лисичанськ В. САХАНЬ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

. Лисичанськ
ІЛ1ННЯ

2020 р.

О. САПЕГИНА
(підпиі (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 < # : / /  2 0 2 0  року № _____

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 
місцевого бюджету)

2. _____________1210000___________
(код Програмної класифікації

видатків та кредитування (найменування відповідального виконавця)
місцевого бюджету)

3. 1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

(найменування головного розпорядника)

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

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-
5. Підстави для виконання бюджетної програми

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

9463948 гривень,у тому числі загального фонду- 9281948 гривень та спеціального фонду-

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 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 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 Лисичанської міської ради від 07.07.2020 р. №230 "Про перерозподіл видатків міського бюджету міста Лисичанськ, передбачених Управлінню з виконання політики Лисичанськ 
ради в галузі житлово-комунального господарства на 2020 рік", розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанськ від 22.09.2020 №377, від 07.10.2020 №517, від 
05.11.2020 №657, від 20.11.2020 №712 "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 1399690 1399690

2 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та 
поліпшення його екологічних умов 2119148 2119148

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 4795706 4795706

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 51539 51539

9 Забезпечення оновлення об'єктів дорожнього господарства 182000 182000
Усього 9281948 182000 9463948

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

9082248 182000 9264248

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

роки
199700 199700

Усього 9281948 182000 9463948



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

2.4 кількість контейнерів для ТПВ, які планується 
придбати од. заявка балансоутримувача 70 70

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

2.5 середньорічні витрати на придбання 1 
контейнеру для ТПВ

грн. розрахунок 2857 2857

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

4.5 питома вага придбаних конетйнерів для ТПВ, 
до запланованої кількості

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



1 2 3 4 5 6 7
3 Ефективності

3.1
середні витрати на утримання (догляд) 1 м.кв 

газону
грн. розрахунок 1,55 1,55

3.2 середні витрати на видалення 1 дерева грн. розрахунок 2281,45 2281,45

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

3.4 середні витрати на догляд 1 м.кв квітників грн. розрахунок 60,8 60,8

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 

благоустрою

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



1 2 3 4 5 6 7
3 Ефективності

3.1 середньорічні витрати на благоустрій та 
утримання 1 га кладовища

грн. розрахунок 17892,46 17892,46

4 Якості

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



►О V

1 2 3 4 5 6 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 Затрат

обсяг видатків грн 51539 51539

1.1 кількість елементів благоустрою (малих 
архітектурних форм), що потребують ремонту грн звернення громадянина 3 3

1 Продукту

1.1
кількість елементів благоустрою (малих 

архітектурних форм), що плануються 
відремонтувати

од. договірна ціна 3 3

2 Ефективності

2.1 середні витрати на ремонт 1 елементу 
благоустрою (малих архітектурних форм) грн. розрахунок 17180 17180

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 іромадських зупинок, 

які необхідно придбати, до запланованої 
кількості

відст. розрахунок 100 100

Нач Льник управління ЖКГ ВЦА м. Лисичанськ
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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 № Л І _____

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)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

3. 1217426 7426

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

0453 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

(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- 5143726 гривень,у тому числі загального фонду- 5143726 гривень та спеціального фонду-

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)

0 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", Закон України 
"Про міський електричний транспорт", Положення про управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства, яке затверджено 
розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області від 11.08.2020 №04, 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 09.09.2020 №307, від 12.10.2020 №533 "Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік", розпорядження керівника військово-цивільної 
адміністрації м. Лисичанськ від 09.09.2020 №303, від 08.10.2020 №528 "Про виділення коштів на фінансову підтримку КП ЛМР "Електроавтотранс"

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 послуг по перевезенню пасажирів м. Лисичанська міським електротранспортом
8. Завдання бюджетної програми:

N з/п Завдання

І Забезпечення підтримки КП ЛМР "Електроавтотранс" для надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом



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 підтримки КП ЛМР 
"Електроавтотранс" для надання послуг з 

перевезення пасажирів міським 
електротранспортом

5143726 5143726

Усього 5143726 0 5143726

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

5143726 5143726

Усього 5143726 0 5143726
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 підтримки КП ЛМР 
"Електроавтотранс" для надання 

послуг з перевезення пасажирів міським 
електротранспортом

1 'Затрат

1.1

кількість комунальних підприємств по 
перевезенню пасажирів міським 

електротранспортом, які потребують 
підтримки

од.
заявка та звіт комунального 

підприємства 1 1

2 Продукту

2.1

кількість комунальних підприємств по 
перевезенню пасажирів міським 

електротранспортом, яким планується 
надання фінансової підтримки

од.
заявка комунального 

підприємства 1 1



1 2 3 4 5 6 7
3 Ефективності

3.1 середня сума підтримки одного 
збиткового підприємства грн. розрахунок 5143726 5143726

4 Якості

4.1

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

підприємств, які ї ї  потребують

відст. розрахунок

X\
\

Оо

/

100

Начальник управління ЖКГ ВЦА м. Лисичанськ

:-КІ->/ї0  '
ПОГ0 ЄНО:

Н ач
м. Лисичанськ

} і^  фінансовогоуправління 

Дагігііододжсння: М 2 0 2 0  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 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 с # У /  2020 року № /З * /

Ь__________ 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’єктів 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- 13540494 гривень,у тому числі загального фонду- 0 гривень та спеціального фонду- 13540494 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 Лиснчанської 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, від 
07.10.2020 №517, від 20.11.2020 №712 "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, від 06.10.2020 №509 "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 фонд С пеціальний ф онд Усього

1 2 3 4 5

1 Поповнення статутного капіталу ЛКСП 
"ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ" 4488146 4488146

2
Поповнення статутного капіталу КП 
"ЛИСИЧАНСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА" 9052348 9052348

Усього 0 13540494 13540494

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

N з/п Н азва м ісцевої /  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

13540494 13540494

Усього 0 13540494 13540494
11. Результативні показники бю дж етної програми

N з/п П оказники
Одиниця

виміру
Д ж ерело інф орм ації Загальний ф онд С пеціальний фонд 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 ЛКСІІ

"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 6770247 6770247

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 16,33 16,33



1 2 3 4 5 6 7

4.3
результат фінансової діяльності ЛКСП 
"Лисичанськводоканал" на кінець року 

(прогноз)
тис. грн.

звіт ЛКСП
"Лисичанськводоканал"

очікуваний
-32830,0 -32830,0

4.4
результат фінансової діяльності КП 

"Лисичанськтепломережа" на кінець року 
(прогноз)

тис. грн.

план фінасово-економічних 
показників КП 

"Лисичанськтепломережа" 
ЛКСП "Лисичансьтепломережа"

23701,3 23701,3

Начальник управління ЖКГ ВЦА м. Лисичанськ
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(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<??-^" / /  2020 року № /■ £/______

_Е____________ 1200000__________

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

2. 1210000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

3. 1218110

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

(найменування головного розпорядника)

0 3 3 6 4 1 9 7
(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

0 3 3 6 4 1 9 7
(код за ЄДРПОУ)

8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 12208100000

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 49071 гривень, у тому числі загального фонду- 49071 гривень та спеціального фонду- 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020рік", 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, Протокол засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 08.10.2020 №3, 
розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанськ від 12.10.2020 №533 "Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

кредитування місцевого бюджету)

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

7. Мета бюджетної програми Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 Забезпечення заходів з подолання наслідків ускладнення погодних умов на території міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля

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 заходів з подолання наслідків ускладнення погодних 
умов на території міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля 49071 0 49071

Усього 49071 0 49071

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
Усього 0 0 0

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

І

Забезпечення заходів з подолання 
наслідків ускладнення погодних умов 

на території міст Лисичанськ, 
Новодружеськ, Привілля

1 Продукту 0

1.1 кількість покрівельного матеріалу, який 
планується придбати найменування лист КП "ЛЖЕК №5" від 

05.10.2020 №2374 4 4

2 Ефективності 0

2.1 середні витрати на придбання 1 
найменування покрівельного матеріалу грн. розрахунок 12267,75 12267,75

3 Якості 0

3.1 питома вага придбаного покрівельного 
матеріалу до запланованої кількості відст. розрахунок 100 100

_  ЖКГ ВЦА м. Лисичанськ

І  * м ^ сЬКОеО

І ^^ііансове .управління військово-цивільної адміністрації
1 -і Еачальішкфнщнрр80(в уррапл і ння

/ /
Іа^цоС одж еіпія:'!?^  " і  і  2020 р.

огъх 'Я

В.САХАНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.САПЕГИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)


