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

Н А К А З

« 7б » грудня 2020 м. Лисичанськ № / ^

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 16.12.2020 №881,

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 1216015 «Забезпечення надійної та безпе
ребійної експлуатації ліфтів», КПКВКМБ 1216017 «Інша діяльність, пов’язана з 
експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства», КПКВКМБ 
1216030 «Організація благоустрою населених пунктів», КПКВКМБ 1217461 
«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за ра
хунок коштів місцевого бюджету» 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)

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

в ід __________ 2020 року № _____________

І. 1200000

П А С П О РТ
бю дж етної програми місцевого бю джету на 2020 рік

У правління ж итлово-ком унального господарства військово-цивільної адм іністрації міста Л исичанськ Л уганськ ої області 0 3 3 6 4 1 9 7
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету')

2. 1210000

(найменування головного розпорядника)

У правління ж итлово-ком унального господарства військово-цивільної адм іністрації міста Л исичанськ Л уганської області

(код за ЄДРПОУ)

0 3 3 6 4 1 9 7

3.

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

1210160 0160 0111

(найменування відповідального виконавця)

К ерівництво і управління у  відповідній сфері у  містах (місті Києві), селищ ах, селах, 
__________________________ об’єднаних територіальних гр о м а д а х______ _________________

(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- 6082193 гривень,у тому числі загального фонду- 6082193 гривень та спеціального фонду- 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон У країни "Про Д ерж авний бю дж ет У країни на 2020 рік", Закон У країни "Про м ісцеве сам оврядування в У країні", П олож ення про управління ж итлово-ком унального  
господарства в ійськово-цивільної адм іністрації міста Л исичанськ Л уганськ ої області, яке затвердж ено розпорядженням керівника в ійськово-цивільної адм іністрації міста Л исичанськ  
Луг анськ ої області від 15.09.2020 № 342, ріш ення сесії Л исичанської м іської ради від 23.01.2020 р. №  83/1179 " Про міський бю дж ет на 2020 рік", розпорядж ення керівника військово- 
цивільної адм ін істрації м. Л исичанськ від 20.11.2020 № 712, від 16Л 2.2020 № 881 "Про внесення змін до міського бю джету 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 6082193 6082193

У сього 6082 і 93 0 6082193

10. Перелік місцевих/рєгіональних програм, що виконуються у складі бю дж етної програми
гри вені.

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

1 2 3 4 5
Усього 0,00

11. Результативні показники бю джетної 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 34
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 Ефективносзі

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 178888 178888

4 Якості

4.1
динаміка зростання виконаних листів, 

звернень, заяв, скарг відповідно до 
попеоеднього ООКУ

відст. Розрахунок 5 5

4.2
частка опрацьованих листів, звернень, заяв, 

скар, у їх загальних кількостях
відст. Розрахунок 100 100

Нача ; управління Ж К Г ВЦ А м. Л исичанськ

‘ ;  ■%,'

:іш г£ВЦ А м. Л исичанськ  
~ З^Цфравління

2020 р.

В .САХ АН Ь
(ініціали/ініціал, прізвище)

О .С А П Е ГИ Н А
(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 місцевою бюджету)

від_________ 2020 року № ____________

1. 1200000 Управління житлово-

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Л уганської області 0 3 3 6 4 1 9 7

2.

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету) 
1210000 Управління житлово-

(найменування головного розпорядника)

•комунального господарст ва військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Л уганської області

(код за ЄДРПОУ)

0 3 3 6 4 1 9 7

3.

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету) 
1216015 6015 0620

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

(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 видат ків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету')

4. О б сяг бю дж етних при зн ач ен ь/б ю дж етни х асигнувань-

5. П ідстави  для ви кон ан н я бю дж етн о ї програм и

244304 гривень,у тому числі загального фонду- 244304 гривень та спеціального фонду- 0 гривень

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 Л уганської області, яке затверджено розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ  
Л уганської області від 15.09.2020 № 342, рішення Лисичанської м іської ради від 23.01.2020 р. №  83/1179 "Про міський бюджет па 2020 рік", рішення Л исичанської м іської ради від 
28.11.2019 р. №  79/1146 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лиснчанська на 2020 рік", розпорядження керівника військово- 
ц и в іл ь н о ї адміністрації м. Лисичанськ від 16.12.2020 №881 "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 та міського електротранспорту
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 Проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження ліфтів
2 Проведення позачергового технічного огляду ліфтів

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 періодичного технічного огляду та експертного обстеження

ліфтів
237469 237469

2 Проведення позачергового технічного огляду ліфтів 6835 6835
Усього 244304 0 244304



10. Перелік місцевих/регіон&льних 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
244304 0 244304

Усього 244304 0 244304

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
Проведення періодичного технічного 

огляду та експертного обстеження 
ліфтів

1 Затрат

1.1
кількість ліфтів, які потребують 

проведення періодичного технічного 
огляду та експертного обстеження

од. Плановий перелік 105 105

2 П родуту

2.1
кількість ліфтів, щодо яких проведено 

періодичний технічний огляд та експертне 
обстеження

од. акт виконаних робіт/послуг 105 105

3 Ефективності

3.1
середньо річні витрати на проведення 
періодичного технічного огляду та 

експертного обстеження 1 ліфта
грн. розрахунок 2262 2262

4 Якості

4.1

питома вага кількості ліфтів, на яких 
проведено періодичний технічний огляд 
та експертне обстеження, до кількості 

ліфтів, які потребують таких робіт

відст. розрахунок 100 100

2
Проведення позачергового технічного 

огляду ліфт ів
1 Затрат

1.1
кількість ліфтів, які потребують 

проведення позачергового технічного 
огляду

од. Плановий перелік 4 4

2 Продукту

2.1
кількість ліфтів, щодо яких проведено 

позачерговий технічний огляд од. акт виконаних робіт/послуг 4 4

3 Ефективності

3.1
середньо річні витрати на проведення 

позачергового технічного огляду 1 ліфта
грн. розрахунок 1709 1709





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 місга Лисичанськ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

в ід __________2020 року № ____________

1. 1200000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету )

2. 1210000

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету )

ПАСПОРТ
бю дж етної програми місцевого бю джету на 2020 рік

У правління ж итлово-ком унального господарства військово-цивільної адм іністрації міста Л исичанськ Л уганськ ої області

(найменування головного розпорядника)

У правління ж итлово-ком унального господарства військово-цивільної адм іністрації міста Л исичанськ Л уганськ ої області

(найменування відповідального виконавця)

3. 1216017 6017 0620
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією  об'єктів ж итлово-ком унального

господарства

„  . .  (код Типової програмної ^
(код І Ірограмної класифікації , (код Функціональноїкласифікації видатків та

видатків та кредитування класифікації видатків та_ . кредитування місцевого
місцевого бюджету) кредитування бюджету)оюджету)

(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- 1171690 гривень,у тому числі загального фонду- 49990 гривень та спеціального фонду- 1121700 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон У країни "Про Держ авний бюджет У країни на 2020 рік", Закон України "Про м ісцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про зайнятість населення", Положення про 
управління ж итлово-ком унального господарства військово-цивільної адм іністрації міста Л исичанськ Л уганськ ої області, яке затверджено розпорядженням керівника військово- 
цивільної адм іністрації міста Л исичанськ Л уганської області від 15.09.2020 № 342, ріш ення сесії Л исичанської м іської ради від 23.01.2020 р. №  83/1179 " Про міський бю джет на 2020 
рік", ріш ення Л исичанської м іської ради від 28.11.2019 р. №  79/1146 "Про затвердження П рограми розвитку ж итлово-ком унального господарства та благоустрою  м. Л исичанська на 
2020 рік", ріш ення виконавчого комітету від 17.12.2019 р. №  639 "П ро організацію  громадських робіт у 2020 році", розпорядження керівника військово-цивільної адм іністрації м. 
Л исичанськ від 22.09.2020 № 377, від 20.10.2020 №  567, від 29.10.2020 № 624, від 05.11.2020 № 657, від 27.11.2020 №»776, від 16.12.2020 „№881 "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. Східний, 31
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користу вання



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. Східний, 31

49 990 49 990

2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 1 121 700 1 121 700
Усього 49 990 1 121 700 1 171 690

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
49 990 1 121 700 1 171 690

Усього 49 990 1 121 700 1 171 690

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 5 4 5 6 7

1

Здійснення заходів направлених на 
безпечну експлуатацію житлових 

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

1 затрат

1.1
кількість необхідних технічних обстежень 

житлового будинку
од. лист балансоутримувача 1 1

2 продукту

2.1
кількість технічних обстежені, жит лового 

будинку, які планується провести
од. лист балансоутримувача 1 1

3 ефективності

3.1
середня сума витрат на 1 технічне 

обстеження житлового будинку
грн. розрахунок 49990 49990



1 2 3 4 5 6 7
4 ЯКОСТІ

4.1
питома вага проведених технічних 
обстежень житлового будинку до 

запланованої кількості
% розрахунок 100 100

2
Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування
1 Продукту

1.1 кількість обладнання, яке планується 
придбати

од. листи КП ЛЖ ЕК №1, №5 5 5

2 Ефективності

2.1
середні видатки на придбання одиниці 

обладнання
грн. розрахунок 224 340 224 340

3 Якості

3.1
економія коштів за рік, що виникла за 

результатами впровадження в 
експлуатацію  придбаного обладнання

грн. розрахунок 211856 211856

Н ачальник управління Ж К Г ВЦА м. Л исичанськ В. САХАНЬ
(підпис)

,А м. Л исичанськ
вління

(ініціали/ініціал, прізвище)

О. САПЕГИН А
(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 № ____________

ПАСПОРТ

Е___________ 1200000________
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджегу)

2.  ________1210000________
(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)

3. 121603« 6030

(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

0620 Організація благоустрою населених пунктів

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

9294691 гривень,у тому числі загального фонду- 9094291 гривень та спеціального фонду-

0 З 3 6 4 1 9 7
(код за ЄДРПОУ)

0 3 3 6 4 1 9 7
(код за ЄДРПОУ)

12208100000
(код бюджегу)

200400 гривень

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", "Про місцеве самоврядуванні! 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-ц и віл ьн о ї 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", рішенпя 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 .N»657, від 20.11.2020 № 712, від 27.11.2020 № 776, від 16.12.2020 .N»881 "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 но 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 Н апрями використання бю дж етних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста 1403090 1403090

2
Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту' та 

поліпшення його екологічних умов 2169148 18400 2187548

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

4 Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста 711674 711674
5 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення 4626449 4626449

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 9497 9497

8 Поточний ремонт об'єктів благоустрою 51539 51539

9 Забезпечення оновлення об'єктів дорожнього господарства 182000 182000
У сього 9094291 200400 9294691

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

N з/п Н айменування м ісцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний ф онд Усього

1 2 3 4 5

1
Програма розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою м. Лисичанська на 
2020 рік

8894591 200400 9094991

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

роки
199700 199700

Усього 9094291 200400 9294691



І ! 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 очищению і прибиранию 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 1706,9974 1706,9974

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 
безпритульн их/бродя ч их тварин

грн. розрахунок 1500 1500

2.3 середньорічні витрати на вивезення 1 мЗ з 
несанкціонованих звалищ грн. розрахунок 129,94 129,94

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 2594 2594

3 Якості

3.1 питома вага кількості відновлених т варин 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 обсяіу 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 дог ляду га інвентаризація зелених насаджень 60,9 60,9

1.2 кількість газонокосарок, які необхідно 
придбати од. лист ЛКАТП 032806 2 2



1 2 3 4 5 6 7
2 Продукту

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

2.2 кількість газонокосарок, які планується 
придбати од. лист ЛКАТП 032806 2 2

3 Ефективності

3.1 середні витрати на утримання (догляд) 1 м.кв 
газону грн. розрахунок 1,56 1,56

3.2 середні втрати на видалення 1 дерева гри. 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 ірн. 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

3.9 середні витрати на придбання на 1 
газонокосарку грн. розрахунок 9200 9200

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

4.3 питома вага придбаних газонокосарок, до 
заплонованої кількості 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 і 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
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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 16985,06 16985,06

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 831,37 831,367

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 642 642

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 1 мЗ природного 

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

відст. розрахунок 100 100

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

і Продукту

1.1

кількість безробітних осіб, яких планується 
залучити до громадських робіт по 

благоустроюміста та діючих міських 
кладовищ

од. розрахунок 8 8

2 Ефективності

2.1
середньо річні витрати на залучення до 

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

грн. розрахунок 1187,1 1187,1
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3 Якості

3.1
питома вага фактично залучених безробітних 

осіб до громадських робіт до запланованої 
кількості

відст. розрахунок 100 100

8 Поточний ремонт об'є ктів благоустрой)

1 Затрат

1.1 кількість елементів благоустрою (малих 
архітектурних форм), що потребуют ь 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'є ктів 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 
громадською транспорту грн. розрахунок 26000 26000

4 Якості

4.1
питома вага кількості громадських зупинок, 

які необхідно придбати, до запланованої 
кількості

відст. розрахунок 100 100
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П__________ 1200000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

2. 1210000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

3. 1217461

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

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 ід __________ 2020 року № _____________

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
(код за ЄДРПОУ)

7

Управління жит лово-комунального господарства військово-цивільної адмініст рації міста Лисичанськ Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

0 3 3 6 4 1 9 7
(код за ЄДРПОУ)

7461

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 
_____________________рахунок коштів місцевого бюджету____________________

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

12208100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 11067645 гривень,у тому числі загального фонду- 7717645 гривень та спеціального фонду- 3350000 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 благоустрій населених пунктів", 
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 господарст ва та 
благоустрою м. Лисичанська на 2020 рік", 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 21.08.2020 .№110, від 03.09.2020 .№263, від 07.10.2020 .№517, від 12.10.2020 №533, від 27.11.2020 .N»776, від 16.12.2020 №881 "Про 
внесення змін до міською бюджету на 2020 рік"

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

N з/п Ціль державної політики

і Організація житлово-комунального господарства
7. Мета бюджетної програми: Покрашення стану інфраструктури автомобільних доріг
8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

і Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури
2 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3 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 утримання об'єктів 

транспортної інфраструктури 2703903 2703903

2
Проведення поточного ремонту об'єктів 

транспортної інфраструктури 5013742 5013742

3 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 3350000 3350000

Усього 7717645 3350000 11067645

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 7717645 3350000 11067645

Усього 7717645 3350000 11067645

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 утримання об'єктів 

транспортної інфраструктури
1 Продукту

1.1 протяжність утримання доріг КМ перелік доріг 223,3 223,3

1.2
кількість діючих світлофорних об'єктів, 

які планується утримувати од. план робіт 7 7

1.3
обсяг споживання електроенергії на 

світлофорні об'єкти в рік тис. кВт розрахунок 12,0 12,000

1.4
плановий обсяг нанесення дорожньої 

розмітки м2 кошторис 709,08 709,1

1.5
кількість об'єктів транспортної 
інфраструктури, які планується 

утримувати
тис. кв. м інвентаризаційна відомість 1543,9 1543,9

2 Ефективності

2.1 середні витрати на утримання 1 км доріг грн. розрахунок 10083,9 10083,9

2.2
середні витрати на утримання 1 

світлофорного об'єкту
грн. розрахунок 44245,9 44245,9

2.3
середні витрати на споживання 1 кВт 

електроенергії грн. розрахунок 3,537583 3,537583

2.4 середні витрати на нанесення 1 м2 
дорожньої розмітки грн. розрахунок 141,0 141,0

2.5
середня вартість утримання одного об'єкта 

транспортної інфраструктури грн. розрахунок 1751,3 1751,3
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3 Якості

3.1
динаміка кількості автодоріг, що 

утримуються, порівняно з попереднім 
роком

відст. розрахунок 100 100

3.2
динаміка кількості світлофорних об'єктів, 
що утримуються, порівняно з попереднім 

роком
відст. розрахунок 100 100

3.3
темп зростання середніх витрат на 
споживання 1 кВт електроенергії 
порівняно з попереднім періодом

відст. розрахунок 100,5 100,5

3.4
питома вага фактичного нанесення 

дорожньої розмітки до запланованого 
обсягу

відст. розрахунок 100 100

3.5
динаміка кількості об'єктів транспортної 

інфраструктури, що утримуються, 
порівняно з попереднім роком

відст. розрахунок 100 100

2 Проведення поточного ремонту об'єктів 
транспортної інфраструктури

1 Затрат

1.1 площа вулично-дорожньої мережі, всього тис.кв.м. перелік автомобільних доріг 1573,3 1573,3

2 Продукту

2.1
площа вулично-дорожньої мережі, на яких 

планується провести поточний ремонт 
асфальобетонного покриття

тис.кв.м. план робіт 6,565 6,565

2.2 кількіть дорожніх знаків, які плунуються 
встановити од. кошторис 17 17

3 Ефективності

3.1
середня варт ість 1 кв. м поточного 
ремонту вулично-дорожньої мережі грн. розрахунок 726 726

3.2 середня вартість встановлення 1 
дорожнього знаку грн. розрахунок 2935 2935

4 Якості

4.1

динаміка відремонтованої за рахунок 
поточного ремонту (асфальтобетонного 

покриття) площі вулично-дорожної мережі 
порівняно з попереднім роком

відст. розрахунок 45 45

4.2 динаміка встановлених дорожніх знаків до 
запланованої кількості відст. розрахунок 100 100

3 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового корнет у ва н н я

2 Продукту

2.1
кількість одиниць придбанного 

обладнання од.
лист КП "Лисичанський 

Шляхрембуд" 1 1,000

3 Ефективності

3.1
середня видатки на придбання одиниці 

обладнання грн. розрахунок 3350000 3350000




