
УКРАЇНА
ВІИСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ЛИСИЧАНСЬК

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

^ ___ 2020 м.Лисичанськ № Q
Про затвердження паспорту 
бюджетної програми державного 
бюджету на 2020 рік

Керуючись Законом України від 03.02.2015 №141-VIII «Про військово- 
цивільні адміністрації», Бюджетним кодексом України, наказом Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі 
змінами, наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про 
затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів», розпорядженням КМУ від 13.10.2020 №1269-р «Про 
виділення коштів з резервного фонду державного бюджету», розпорядженням 
голови . обласної державної адміністрації -  керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації від 16.10.2020 №696 «Про використання коштів 
резервного фонду державного бюджету»,

зобов’язую:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми державного бюджету на 2020 рік 
головному розпоряднику військово-цивілвній адміністрації міста Лисичанськ 
Луганської області, що додається:

КПКВ -  7821710 «Надання матеріальної грошової допомоги сім’ям осіб, 
загиблих внаслідок надзвичайної ситуації, яка виникла у вересні-жовтні 
2020року, та постраждалому населенню».

2. Дане розпорядження підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 
_______________________29.10.2020 № 619_______________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт 
бюджетної програми державного бюджету на 2020 рік

1. 7821710 Військово-цивільна адміністрація міста 
Лисичанськ Луганської області 43745697

2 .

(код Програмної класифікації видатків та  кредитування державного бюджету)

7821710

(найменування головного розпорядника коштів державного 
бюджету)

Військово-цивільна адміністрація міста 
Лисичанськ Луганської області

(код за ЄДРПОУ)

43745697
(код Програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

з. 7821710 1710 320

Надання матеріальної грошової допомоги 
сімям осіб, загиблих внаслідок 
надзвичайної ситуації, яка виникла у 
вересні-жовтні 2020 року, та 
постраждалому населенню

9900000000

(код Програмної класифікації видатків та  кредитування державного бюджету) (код Типової програмної (код Функціональної класифікації
класифікації видатків та видатків та  кредитування бюджету)

кредитування місцевого бюджету)

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

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -1800000,00 гривень, у тому числі загального фонду -1800000,00 гривень та спеціального фонду -0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами та доповненнями), Закон України 
"Про військово-цивільні адміністрації" від 03.02.2015 №141-VIII, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 № 294-ІХ ", Закон України "Про 
місцеве самоврядування в Україні"від 21.05.1997 № 280/97-ВР (із змінами та доповненнями), Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 
№ 2493-III (із змінами та доповненями), наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів 
України", наказ Міністерства фінансів України від 20.0.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із 
змінами, розпорвдження КМУ від 13.10.2020 № 1269-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету», розпорядження голови обласної державної 
адміністрації- керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 16.10.2020 №696 "Про використання коштів резервного фонду державного бюджету".



Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п Ціль державної політики

Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації природного характеру, яка виникла у вересні-жовтні 2020 року на території Луганської області.

7. Мета бюджетної програми: Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації природного характеру, яка виникла у вересні-жовтні 2020 року на території Луганської області.

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання
Надання матеріальної грошової допомоги особам, які 
області постраждали внаслідок масштабної пожежі, яка виникла ЗО вересня -1  жовтня 2020 року в місті Лисичанськ Луганської

9. Напрями використання бюджетних коштів
 гривень______

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього1 2 3 4 5

1

Надання матеріальної грошової допомоги особам, які 
постраждали внаслідок масштабної пожежі, яка 
виникла 30 вересня - 01 жовтня 2020 року в місті 
Лисичанськ Луганської області

1800000 0 1800000

Усього 1800000 0 1800000

10. Перелік місцевих /  регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)___________

N з/п Найменування місцевої /  регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього1 2 3 4 5
1 - 0 0 0

Усього 0 0 0

11. Результативні показники бюджетної програми:

Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

Надання матеріальної грошової допомоги особам, які 
Луганської області постраяадали внаслідок масштабної пожежі, яка виникла ЗО вересня - 1 жовтня 2020 року в місті Лисичанськ



1 затрат
кількість власних житлових будинків які повністю 
зруйновані пожежою, яка виникла у вересні-жовтні 
2020 року у місті Лисичанськ Луганської області

шт. акт та протокол 
обстеження 6 0 6

2 продукту

3

кількість виплат планується 

ефективності
шт. розрахунок 6 0 6

обсяг витрат на матеріальну грошову допомогу 
постраждалому населенню для забезпечення створення 
належних умов проживання

грн. кошторис 1800000 0 1800000

4 якості

відсоток вчасно окозаної матеріальної грошової 
допомоги постраждалому населенню для забезпечення 
створення належних умов проживання

% розрахунок 100% 0% 100%

Керівник військово-цивільної адміністрації 

ПОГОДЖЕНО:

керівник обласної військово - цивільної

Олександр ЗАЇКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ГАЙДАЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

адміністрації -


