УКРАЇНА
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ЛИСИЧАНСЬК
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

dAiZLJojp

м.Лисичанськ

№

£

Про внесення змін до розпорядження
керівника військово-цивільної адміністрації
від 01.09.2020 №246

Керуючись Законом України від 03.02.2015 №141-VIII «Про військовоцивільні 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», рішенням Лисичанської міської ради від 23.01.2020
№83/1179 «Про міський бюджет на 2020 рік» зі змінами,
зобов’язую:

1. Внести зміни до розпорядження керівника військово-цивільної
адміністрації від 01.09.2020 №246 та викласти паспорт бюджетної програми на
2020 рік по головному розпоряднику військово-цивільної адміністрації міста
Лисичанськ Луганської області у новій редакції за:
КПКВКМБ —0218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки».
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 Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018
року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від
_______________________ 12.11.2020 № 685_______________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Військово-цивільна адміністрація міста
Л исичанськ Л уганської області

0218230
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2

.

0218230
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0218230
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4.

8230

43745697

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

В ійськово-цивільна адміністрація міста
Л исичанськ Л уганської області

43745697

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0380

(код Типової програмної
(код Функціональної класифікації
класифікації видатків та
видатків та кредитування
кредитування місцевого бюджету) бюджету)

Інш і заходи громадського порядку та
безпеки
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

12208100000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -718324,00 гривень, у тому числі загального фонду - 46888,00 гривень та спеціального фонду - 671436,00 гривень.
П ідстави 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-УІП, 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-ІІІ (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, рішення міської ради від 23.01.2020 № 83/1179 «Про міський бюджет на 2020 рік», розпорядження керівника ВЦА
м.Лисичанськ від 05.11.2020 №657.

6.
N з/п
1

Ц ілі держ авної політики, на досягнення яки х спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян,
координації роботи з профілактики боротьби зі злочинністю

Мета бюджетної програми: Забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з
профілактики боротьби зі злочинністю.
8.

Завдання бюджетної програми:

N з/п

Завдання

1

Забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики боротьби зі
злочинністю.

9.

Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п
1

1

Напрями використання бюджетних коштів
2
Здійснення наданих законодавством повноважень у
сфері забезпечення належного рівня правопорядку,
громадської безпеки, захисту законних прав і
інтересів громадян, координації роботи з
профілактики боротьби зі злочинністю
Усього

Загальний фонд
3

Спеціальний фонд
4

Усього
5

46888

671436

718324

46888

671436

718324

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)
N з/п
1
1

Найменування місцевої / регіональної програми
2

Загальний фонд
3

Міська програма профілактики злочинності на 20182020 роки
Усього

11.

Спеціальний фонд
4

Усього
5

46888

671436

718324

46888

671436

718324

Результативні показники бюджетної програми:

N з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

1

2

3

4

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

5
6
7
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту закони их прав і інтересів
громадян, координації роботи з профілактики боротьби зі злочинністю

1

затрат

грн.

розпорядження
керівника військовоцивільної
адміністрації від
30.10.2020 №633

46888

671436

718324

од.

розпорядження
керівника військовоцивільної
адміністрації від
30.10.2020 №633

3

37

40

грн.

розпорядження
керівника військовоцивільної
адміністрації від
30.10.2020 №633

46888

0

46888

середня вартість 1 од.камер та технічного обладнання

грн.

розрахункові дані

0

18147

18147

середня вартість установки
якості
рівень забезпечення

грн.

розрахункові дані

6667

0

6667

%

розрахунок

100%

100%

100%

обсяг видатків на проведення заходів (придбання
відеокамер, монтаж, установка та обслуговування
відеокамер і каналів зв'язку міської системи
відеоспостереження)
2

продукту
кількість обладнання системи відеоспостереження та
відеоконтролю, яке планується встановити на вулицях
та в приміщеннях

видатки на установку та технічне обслуговування
системи відеоспостереження

3

4

ефективності

Керівник військово-цивільної адміністрації
Олександр ЗАЇКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
Начальник фінансового управління
Ольга САПЕГИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

