
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

«31» березня 2021 м. Лисичанськ № 21

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2021 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, наказом Міністерства фінансІЕ 
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 вересня 2017 року № 793 «Пре 
затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування мі
сцевих бюджетів», розпорядженням керівника Лисичанської міської військово- 
цивільної адміністрації від 17.03.2021 №56 "Про бюджет Лисичанської міської 
територіальної громади на 2021 рік"

н а к а з у  ю :

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 рік по головному 
розпоряднику -  Управлінню житлово-комунального господарства Лисичанської 
міської військо-цивільної адміністрації за КПКВКМБ 1210160 «Керівництво і 
управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 
об’єднаних територіальних громадах», КПКВКМБ 1213242 «Інші заходи у сфе
рі соціального захисту і соціального забезпечення», КПКВКМБ 1216012 «За
безпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової 
енергії», КПКВКМБ 1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно- 
каналізаційного господарства», КПКВКМБ 1216015 «Забезпечення надійної та 
безперебійної експлуатації ліфтів», КПКВКМБ 1216017 «Інша діяльність, 
пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства», 
КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів», КПКВКМБ 
1216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства», 
КПКВКМБ 1217426 «Інші заходи у сфері електротранспорту», КПКВКМБ 
1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфрастру
ктури за рахунок коштів місцевого бюджету», КПКВКМБ 1217670 «Внески до
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-
цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3 1 0 6 .  Ш ї  № 3 6

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

1. 1200000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної 
адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області_______________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03364197

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Управління житлово-комунального госполарства Лисичанської міської військово-цивільної
ад м ін істрац ії С свгродонсцького  району  Л у га н с ьк о ї області____________________________________

(найменування відповідального виконавця)

03364і 97

(код за ЄДРПОУ)

3. 1210160
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

0160 0111 (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

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

1251900000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 349 335,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 349 335,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про управління житлово-комунального 
господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника Лисичанської 
міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 11.03.2021 №19, розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної 
адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 17.03.2021 №56 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№  з/п Ціль державної політики

1 Організація житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Лисичанську



X. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

] Забериенення виконання н а д а н и х  законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
І Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 7 349 335,00 0,00 7 349 335,00

УСЬОГО 7 349 335,00 0,00 7 349 335,00

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

о/п Ц о и ч о т т о т іп  чілчоплї" / погілподі плї пплгпо»іи г)ог'огтт чиїі Лл/-»тт тт 
—>ш шіишш 1|/иид

(~*ПОМІОТТІ тттіи гКгчтт тт у 0Т̂ 0Р0

1 2 3 4 5
Усього 0,00

і 1. Результативні показники бюджетної проірами

№ з/п Показники
Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 у
затрат 0,00

1 кількість штатних одиниць од. штатний розпис 34,00 0,00 34,00
продукту 0,00

1 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. журнали обліку документації 3 734,00 0,00 3 734,00
1 кількість проектів нормативно-правових актів од. розрахунок 74,00 0,00 74,00

ефективності 0,00
1 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг па одного 

працівника
од. розрахунок 36,00 0,00 36,00

1 кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 
працівника

од. розрахунок 2,00 0,00 2,00

1 витрати на утримання однієї штатної одиниці гри. розрахунок 216 157,00 0,00 216 157,00
якості 0,00

1 динаміка зростання виконаних листів, звернень, заяв, скарг 
відповідно до попереднього року

відс. розрахунок
/ і

5,00 0,00 5,00

1 частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скар, у їх загальних 
кількостях

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00
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кої міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово- 
цивільної адмінісірації Сєвєродонецької о району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

З “}  З і _________________________

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

1. 1200000

(код Прої рамної класифікації видаїків та 
кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної 
адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області________________________________

(найменування юлоьного розпорядника коїш їв місцевого бюджету)

03364197

(код за ЄДРПОУ)

2. 1210000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної 
адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області________________________________

(найменування відповідального виконавця)

03364197

(код за ЄДРПОУ)

3. 1213242

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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)

1251900000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 121 200,00 гривень, у тому числі загальної о фонду 121 200,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 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, розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 27.08.2020 р. № 131 "Про 
Програму міських заходів по роботі з головами будинкових комітетів м. Лисичанська на 2021 рік", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації 
Сєвєродонецького району Луганської області від 17.03.2021 №56 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№  з/п Ц іль держ авної політики

1 Організація житлово-комунального господарства

7. Ме та бюджетної програми
Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги

8. Завдання бюджетної програми



№  з/п Завдання

і Реалізація забезпечення функціонування органів самоорганізації населення шляхом виплати заохочення головам будинкових комітетів

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 'З •7

] Реалізація забезпечення функціонування органів самоорганізації населення шляхом 
виплати заохочення головам будинкових комітетів

121 200,00 0,00 121 200,00

УС ЬО ГО 122 200,00 0,00 121 200,00

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

№  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 2021 рік

121 200,00 0,00 І2І 200,00

Усього 121 200,00 0,00 121 200,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники
Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат 0,00

1 кількість будинкових комітетів од. журнал реєстрації будинкових 
комітетів 202,00 0,00 202,00

продукту 0,00
1 кількість виплачених заохочень головам будинкових комітетів грн. розрахунок 202,00 0,00 202,00

ефективності 0,00
1 середня сума заохочення на один орган самоорганізації гри. розрахунок у 600,00 0,00 600,00

якості У 0,00
1 динаміка середньої виплати у порівнянні з попереднім роком грн. _ — --------- розрахунок 100,00 0,00 100,00

Начальник' ' '^ В і т а л і й  САХАНЬ

(підпис)

ої міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

(шіціали/ініціал, прізвище)

іння Лисичанської міської ВЦА Ольга САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

м.п.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово- 
цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

М  Од № _______________

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

1. 1200000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної 
адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03364197
(код за ЄДРПОУ)

2. 1210000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної 
адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області __________

(найменування відповідального виконавця)

03364197
(код за ЄДРПОУ)

3. 1216012
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

6012 0620
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,
постачання теплової енергії_____________________________

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

1251900000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 769 681,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 769 681,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про управління житлово-комунального 
господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника Лисичанської міської 
військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 11.03.2021 №19, розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанська від
09.12.2020 №841 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2021 рік" зі змінами, розпорядження керівника 
Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 17.03.2021 №56 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 
2021 рік" 

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

№  з/п Ціль держ авної політики

1 Організація житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперебійної роботи об’єктів комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми



№  з/п Завдання

1 Забезпечення фінансової підтримки КП "Лисичанськтепломережа" для забезпечення надання послуг з теплопостачання міста

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

11 О О Л*+ с

] Забезпечення фінансової підтримки КП "Лисичанськтепломережа" для забезпечення 5 769 681,00 0,00 5 769 681,00

—__________ У С ЬО ГО 5 769 651,00 0,00 5 769 681,00

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

№  з/п

-------------------------------------------------------------------------------------------------- — —-------------------

Найменування місцевої /  регіональної програми

—

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

І Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м 
Лисичанська на 2021 рік

5 769 6 8 1,00 0,00 5 769 681,00

Усього 5 769 681,00 0,00 5 769 681,00

1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

затрат 0,00

1 кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової 
підтримки

од. Лист КП "Лисичанськтепломережа" 1,00 0,00 1,00

продукту 0,00

1
кількість комунальних підприємств, яким планується надання 

фінансової підтримки
од.

Лист КП "Лисичанськтепломережа" 1,00 0,00 1,00

ефективності 0,00
1 середня сума фінансової підтримки одного підприємства гри. розрахунок 5 769 681,00 0,00 5 769 681,00

ЯКОСТІ Г 0,00

1
відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується 

надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її 
потребують

відс.
розрахунок

100,00 0,00 100,00

Начальник управління 

П О Г О Ж Й Е Й в и к о /* * *  %
_ • / / а- , \\" ‘̂ у  ОГО

Віталій САХАНЬ

(підлі (ініціали/ініціал, прізвище)

Фінані міської військоьо-цивільної адміністрації (Сєвдзейонецького району Луганської області

ння Лисичанської міської ВЦА Ольга САПЕГИНА

* /У. .л\х г "

І ініціали/ініціал. прізвище)

02$ •
МИ.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ_____________________________________________________________________
Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-
цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ЗМ.М)Н  №  М _____________________________

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

1. 1200000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної 
адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області_______________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03364197

(код за ЄДРПОУ)

І 2 і иііии

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної
ад м ін істрац ії С євєродонецького  рай он у  Л у ган ськ о ї області____________________________________

(найменування відповідального виконавця)

03364197
(код за ЄДРПОУ)

3. 1216013
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

6013 0620

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства_________________________________________

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

1251900000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 8 857 550,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 857 550,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про управління житлово-комунального 
господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника Лисичанської 
міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 11.03.2021 №19, розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. 
Лисичанська від 09.12.2020 №841 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2021 рік" зі змінами, розпорядження 
керівника військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ від 16.02.2021 №161 "Про виділення коштів на фінансову підтримку ЛКСП "Лисичанськводоканал”, розпорядження 
керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 17.03.2021 №56 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної 
громади на 2021 рік", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 25.03.2021 №101 "Про внесення змін до бюджету Лисичанської міської 
територіальної громади на 2021 рік, розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 25.03.2021 №100
"Про виділення коштів на фінансову підтримку ЛКСП "Лисичанськводоканал"___________________________________________________________________________________

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

№  з/п Ціль державної політики

1 Організація житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/'п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
і Забезпечення фінансової підтримки ЛКСП "Лисичанськводоканал" для забезпечення 

надання послуг з водопостачання та водовідведення міста
8 857 550,00 0,00 8 857 550,00

УСЬОГО 8 857  550 ,00 0,00 8 857 550,00

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

№ 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 2021 рік
8 857 550,00 0,00 8 857 550,00

У сь ого 8 857  550,00 0 ,00 8  8 57  550,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники
Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

1 кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової 
підтримки

од. листи ЛКСП 
"Лисичанськводоканал"

1,00 0,00 1,00

продукту

1
кількість комунальних підприємств, яким планується надання 

фінансової підтримки
од. листи ЛКСП 

" Л ис и ча не ькводо канал"
1,00 0,00 1,00

еф ективності
1 середня сума фінансової підтримки одного підприємства грн. розрахунок 8 857 550,00 0,00 8 857 550,00

якості

1
відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується 

надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її 
потребують

відс.
розрахунок

100,00 0,00 100,00
■------------

Начальник управління

міської військово-цивільної адміністр;

_ішдйис)—
Віталій САХАНЬ

\ (ініціали/ініціал, прізвище)

веродонецького району Луганської області

ління Лисичанської міської ВЦД Ольга САПЕГИНА
(ініціали/ініиіал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕІЮ
Наказ
Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово- 
цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Зі Сд М ’ № Л-З_________________________

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

1. 1200000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної 
адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03364197

(код за ЄДРПОУ)

2. 1210000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної 
адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області_______________

(найменування відповідального виконавця)

03364197

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216015 6015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

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

1251900000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 420 181,00 гривень, у тому числі загального фонду 420 181,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про управління житлово-комунального 
господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника Лисичанської міської 
військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 11.03.2021 №19, розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанська від
09.12.2020 №841 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2021 рік" зі змінами, розпорядження керівника 
Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 17.03.2021 №56 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 
2021 рік" 

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

№  з/п Ц іль держ авної 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



№  з/п Завдання

1 І Іроведення періодичного технічного огляду та експертної о обстеження ліфтів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п
■

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 3 4*4 с-2
1 Проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження ліфтів 420 181,00 0,00 420 181,00

УС ЬО ГО 420 181,00 0,00 420 181,00

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

1 і№ З/П Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 3

і Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. 
Лисичанська на 2021 рік

420 181,00 0,00 420 181,00

Усього 420 181,00 0,00 420 181,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат 0,00

1 кількість ліфтів, які потребують проведення технічного огляду та 
експертного обстеження

од. плановий перелік 103,00 0,00 103,00
продукту 0.00

1 кількість ліфтів, щодо яких проведено технічний огляд та експертне 
обстеження

од. акт виконаних робіт/послуг 103,00 0,00 103,00

ефективності 0,00
1 середньо річні витрати на проведення технічного огляду та 

експертного обстеження 1 ліфта
грн. розрахунок 4 079,00 0,00 4 079,00

якості У 0,00

1
питомага вага кількості ліфтів, на яких проведено технічний огляд та 

експертне обстеження, до кількості ліфтів, які потребують таких 
робіт

відс.
розрахунок

100,00 0,00 100,00

Начальник угіг
(підпис-

Віталій САХАНЬ

Ф ін а н т ^  міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

(ініціали/ініціал, прізвище)

§ -  ‘
Д .й ц к іі
°  % 4 ї

§№ 1&Ф№,!НЯ Лисичанської міської ВІДА Ольга САПЕГИНА

^  '

(підписі, {ініціали/ініціал, прізвище і

V ,р н ъ  *  \<>*М И



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово- 
цивільної адміністрації Сєвєродонецької о району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

З і. 06 . Ш 1  ______________

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

1. 1200000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної 
адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевою бюджету)

03364197

(код за СДРПОУ)

2. 1210000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-нивільної 
адміністрації Сєвєродонецького району^Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

03364197
(код за ЄДРПОУ)

3. 1216017
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

6017 0620
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів 
житлово-комунального господарства____________________

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

1251900000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 670 319,00 гривень, у тому числі загального фонду 670 319,00 гривень та

спеціального фонду- 0.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про зайнятість населення",Положення про 
управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, яке затверджено 
розпорядженням керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 11.03.2021 №19, розпорядження керівника 
військово-цивільної адміністрації м. Лисичанська від 09.12.2020 №841 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 
2021 рік" зі змінами, розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 17.03.2021 №56 "Про бюджет 
Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік"________________________________________________________________________________________

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

№  з/п Ц іль держ авної 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

№ з/п Завдання

1 Організація проведення громадських робіт по благоустрою прибудннкових територій шляхом залучення безробітних осіб
2 Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію житлових будинків
3 Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію житлових будівль (гуртожитків)

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5
1 Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію житлових будинків 253 000,00 0,00 253 000,00

2 Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію житлових будівль (гуртожитків) 367 552,00 0,00 367 552,00

3 Організація проведення громадських робіт по благоустрою прибудннкових територій 
шляхом залучення безробі і них осіб

49 767,00 0,00 49 767,00

У С ЬО ГО 670 319,00 0,00 670 319,00

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

№  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 2021 рік

670 319,00 0,00 670 319,00

Усього 670 319,00 0,00 670 319,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

2 кількість необхідних технічних обстежень житлового будинку од. лист балансоутримувача 1,00 0,00 1,00

3
кількість необхідних візуальних обстежень житлової будівлі 

(гуртожитку) од.
лист балансоутримувача

1,00 0,00 1,00

3 кількість проектної документації, яку потрібно виготовити од. комерційна пропозиція 1,00 0,00 1,00
продукту

1 кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських
робіт по благоустрою прибудннкових територій

од. розрахунок 12,00 0,00 12,00

2 кількість технічних обстежень житлового будинку, які планується 
провести

од. лисі балансоутримувача 1,00 0,00 1,00

3

кількість візуальних обстежень житлової будівлі (гуртожитку), які 
планується провести од.

лист балансоутримувача

1,00 0,00 1,00

і кількість проектної документації, яку планується виготовити од. комерційна пропозиція !,00 0,00 1,00



ефективності
1 середньо річні витрати на залучення до громадських робіт з 

благоустрою прибудинкових територій 1 безробітної особи
грн. розрахунок 4 147,00 0,00 4 147,00

2 середня сума витрат на 1 технічне обстеження житлового будинку ірн. розрахунок 253 000,00 0,00 253 000,00

3 середня сума витрат на 1 візуальне обстеження житлової будівлі 
(гуртожитку)

грн. розрахунок 308 237,00 0,00 308 237,00

3 середні витрати на виготовлення 1 проектної документації грн. розрахунок 59 315,00 0,00 59 315,00
якості

1 питома вага фактично залучених безробітних осіб до громадських 
робіт де запланованої кількості

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

2 питома вага проведених технічних обстежень житлового будинку до 
запланованої кількості

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

3 питома вага проведених візуальних обстежень житлової будівлі 
(гуртожитку) до запланованої кількості

відс. розрахунок 100,00г 0,00 100,00

3 динаміка виготовлення проектної документації до запланованої 
кількості

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Начальник управління 

ПОГОДЖ ЕНО:
Фінансове управління Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області 
(Назва місцевого фінансового органу)

Віталій САХАНЬ

(ініціали/ініціал. прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВШ’ДЖ Ш О
Наказ
Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово- 
цивільної адміністрації Сєвєродонецької о району Луїанської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

З і Од- МЛІ № лі__________________________

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

1. 1200000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної 
адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03364197

(код за ЄДРПОУ)

2. 1210000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної 
адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області _____ ________________

(найменування відповідального виконавця)

03364197

(код за ЄДРПОУ)

3. __________ 1216030__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

______________ 6030______________
(код Типової гірої рамної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0620___________  Організація благоустрою населених пунктів______________
(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

1251900000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 17 030 467,00 гривень, у тому числі загального фонду 17 030 467,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Закон України "Про 
зайнятість населення", Положення про управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської 
області, яке затверджено розпорядженням керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 11.03.2021 №19, 
розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанська від 07.12.2020 №827 "Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на 
території м. Лисичанська на 2021 - 2025 роки", розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанська від 09.12.2020 №841 "Про затвердження Програми 
розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2021 рік" зі змінами, розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної 
адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 17.03.2021 №56 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№  з/п Ц іль держ авної політики

1 Організація житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми 
Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми



№  з/п Завдання

1 Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста
2 Збереження та утримання на належному рівні зеленої ломи населеного пункту та поліпшення його екологічних у м о в

3 Утримання и належному стані земель волного фонду (пляжів зон відпочинку тоню)
4 Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста
5 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
ь 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 Забезпечення благоустрою територій міст та селиш, які приєднуються до Лисичанської теритопіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 1 Іослуги по санітарному очищенню і прибиранню міста 1 450 330,00 0,00 1 450 330,00

2 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та 
поліпшення його екологічних У М О В

3 117 100,00 0,00 3 117 100,00

3 Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо) 184 562,00 0,00 184 562,00
4 Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста 1 201 120,00 0,00 1 201 120,00
5 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення 5 908 676,00 0,00 5 908 676,00

6 Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських 
могилах

4 072,00 0,00 4 072,00

7 Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських 43 277,00 0,00 43 277,00

8 Забезпечення благоустрою територій міст та селищ, які приєднуються до Лисичанської 
територіальної громади

5 121 330,00 0,00 5 121 330,00

УСЬОГО 17 030 467,00 0,00 17 030 467,00

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

№ 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 2021 рік

16 880 127,00 0,00 16 880 127,00

2 Програма регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська 
на 2021 -2025 роки

150 340,00 0,00 150 340,00

Усього 17 030 467,00 0,00 17 030 467,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

2 площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду га. інвентраизація зелених насаджень 61.90 0,00 61.90

2 кількість мотокос, які необхідно придбати од. лисі ЛКАТП 032806 4,00 0,00 4,00
3 площа земель водною фонду, які потребують благоустрою га. інвентаризаційні відомості 1,70 0,00 1,70



4 загальна площа кладовищ, що потребує благоуст рою та утримання га. інвентаризаційні відомості 41,90 0,00 41,90

4 кількість об'єктів, що потребують оформлення правовстановлюючих
документів

од. інвентаризаційні відомості 9,00 0,00 9,00

і
8

кількість населених пунктів, які приєднуються доЛисичанської 
територіальної громади та в яких потрібно здійснювати благоустрій од.

розпорядження КМУ від і 2.06.2020 
№717-р 6,00 0,00 6,00

продукту

1 кількість ветеренарних послуг з профілактичного щеплення 
безпритульних/бродячих тварин

од. розрахунок 101,00 0,00 101,00

! обсяг відходів, як! планується вивезти з несанкціонованих звалищ куб.м. план робіт 2 264,32 0,00 2 264,32
і площа утримання тротуарів тис.кв.м перелік тротуарів 69,95 0,00 69,95
і кількіст ь контейнерів для ТПВ, які планується придбати од. заявка балансоу і римувача 70,00 0,00 70,00

2 територія об' ектів зеленого господарства, на якій планується догляд га. інвентаризація зелених насаджень 61,90 0,00 61,90

2 кількість мотокос, які планується придбати од. лист ЛКАТП 032806 4,00 0,00 4,00

3 кількість об'єктів благоустрою (водних об'єктів), які планується 
утримувати

од. інвентаризаційні відомості
1,00 0,00 1,00

3 площа земель водного фонду, на якій планується здійснити 
благоустрій

га. інвентаризаційні відомості ! 70 0 00 і 70

4 площа кладовищ, благоустрій та утримання яких планується 
здійснювати

га план робіт 4190 0.00 41,90

4 кількість об'єктів, по яким планується оформлення 
правовстановлюючих документів

од. інвентаризаційні відомості 9,00 0,00 9.00

5 кількість світлоточок, які знаходяться на утриманні од. акт інвентаризації 5 015,00 0,00 5 015,00
5 середні витрати споживання електроенергії тис.кВт.год розрахунок 1 032,77 0,00 1 032,77

6 кількість "Вічних вогнів", на яких планується постачання природного
газу

од. план робіт 2,00 0,00 2,00

6 кількість природного газу, який постачається на "Вічні вогні" тис.куб.м розрахунок 0,36 0,00 0,36

7
кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських 

робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ од.
розрахунок

11,00 0,00 11,00

8
кількість населених пунктів, які приєднуються до Лисичанської 

територіальної громади та в яких планується здійснювати од.
розпорядження КМУ від 12.06.2020 

№717-р 6,00 0,00 6,00

8 середні витрати споживання електроенергії населених пунктів, які 
приєднуються до Лисичанської територіальної громади

тис.кВт.год розрахунок 360,97 0,00 360,97

ефективності
1 середньорічні витрати на 1 послугу з профілактичного щеплення 

безпритульних/бродячих тварин
гри. розрахунок 1 489,00 0,00 1 489,00

1 середньорічні витрати на вивезення ІмЗ з несанкціонованих звалищ грн. розрахунок 132,49 0,00 132,49

1 середня вартість утримання тротуарів за 1 кв.м гри. розрахунок 11,44 0,00 11,44
1 середньорічні витрати на придбання 1 контейнеру для ТПВ грн. розрахунок 2 857,00 0,00 2 857,00
2 середні витрати на утримання (догляд) 1 м.кв газону грн. розрахунок 3,44 0,00 3,44
2 середні витрати на видалення 1 дерева грн. розрахунок 2 928,57 0,00 2 928,57
2 середні витрати на догляд і дерева (куща) ірн. розрахунок 171,43 0,00 171,43
2 середні витрати на догляд 1 м.кв квітників грн. розрахунок 101,72 0,00 101,72
2 середні витрати на посадку дерев та кущів на ! од. грн. розрахунок 1 830,26 0,00 1 830,26

2 середні витрати на поточний ремонт 1 од. малих архітектурних форм грн. розрахунок 18,94 0,00 18,94
-) середні витрати на поточний ремонт (видалення) 1 дерева грн. розрахунок 3 833,26 0,00 3 833,26
2 середні витрати на придбання на і мотокоси грн. розрахунок 5 000,00 0,00 5 000,00
3 середньо річні витрати на утримання 1 об'єкту благоустрою (водного 

об'єкту)
грн. розрахунок

184 562,00 0,00 184 562,00

3 середні витрати на утримання 1 га площі земель е даного фонду грн. розрахунок 108 565,90 0,00 108 565,90



4 середньорічні витрати на благоустрій та утримання ! га кладовища гри. розрахунок 21 811,30 0,00 21 811,30

4 середні витрати на оформлення право встановлюючих документів 1
об' єкта

грн. розрахунок
31 914,00 0,00 31 914,00

5 середні витрати на утримання і евітлоточки ліній зовнішнього 
освітлення

грн. розрахунок 396,00 0,00 396,00

5 середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії грн. розрахунок 3,72 0,00 3,72
6 середні витрати на постачання імЗ природного іазу грн. розрахунок 11,31 0,00 11,31

7
середньо річні витрати на залучення до громадських робіт з 

благоустрою міста та діючих міських кладовищ 1 безробітної особи грн.
розрахунок

3 934,30 0,00 3 934,30

8 середні витрати на благоустрій с. Вілогорівка грн розрахунок 985 498,00 0,00 985 498,00
8 середні витрати на благоустрій смі. Вовчоярівка грн. розрахунок 989 000,00 0,00 989 000,00
X середні витрати на благоустрій смт. Малорязанцеве грн розрахунок 973 000,00 0,00 973 000,00
8 середні витрати на благоустрій смт. Мирна Долина грн. розрахунок 300 000,00 0.00 300 000,00
8 середні витрати на благоустрій м. ІІоводружеськ грн. розрахунок 162 912,00 0,00 162 912,00
8 середні витрати на благоустрій м. Привілля грн. розрахунок 352 841,00 0,00 352 841,00

8
середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії населених 

пунктів, які приєднуються до Лисичанської територіальної громади гри.
розрахунок

3,72 0,00 3,72

якості

1
питома вага кількості послуг з профілактичного щеплення 

безпритульних/бродячих тварин до запланованої кількості послуг відс.
розрахунок

100,00 0,00 100,00

1 питома вага обсягу вивезених відходів до запланованого обсягу відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

1 питома вага площі тротуарів, які утримувались (прибирались), до 
запланованої площі

відс. розрахунок
100,00 0,00 100,00

1 питома сага придбаних конетйнерів для ТПВ, до запланованої 
кількості

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

2 питома вага площі зелених насаджень,які утримуються, до 
запланованої площі

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

2 питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості 
зелених насаджень, що потребують оновлення

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

2 питома вага придбаних мотокос, до заплонованої кількості відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

3 питома вага виконаних послуг до запланованої кількості утримання 
об'єктів благоустрою (водних об'єктів)

Відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

3
питома вага площі земель водного фонду, на яких буде здійснений 

благоустрій, у загальній площі земель водного фонду, які потребують 
благоустрою

відс.
розрахунок

100,00 0,00 100,00

3 кількість отриманих санітарних паспортів од. розрахунок 1,00 0,00 1,00

4 питома вага площі кладовищ, благоустрій та утримання яких 
планується здійснювати, у загальній площі діючих кладовищ

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

4
питома вага кількості об'єктів, по яким планується оформлення 

правовстановлюючих документів, до кількості об'єктів, що 
потребують оформлення правовстановлюючих документів

відс.
розрахунок

100,00 0,00 100,00

5 динаміка рівня освітлення вулиць відс. розрахунок 90,00 0,00 90,00

5 питома вага утриманих світлоточок до загальної наявної кількості відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

6 динаміка середніх витрат на ІмЗ природного газу, який постачається 
на "Вічні вогні" порівняно з попереднім роком

відс. розрахунок
100,00 0,00 100,00

7 питома вага фактично залучених безробітних осіб до громадських
робіт до запланованої кількості

відс. розрахунок 100.00 0.00 100.00

8 питома вага населених пунктів в яких потрібно здійснювати 
благоустрій, до запланованих

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

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

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00



Начальник управління



Віталій САХАНЬ
(імшіали/ініїїіал, прізвище)

Ольга САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕІЮ
Наказ
Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово- 
цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3f.Qb.JM1 _______________

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

1. 1200000

(код Програмної класифікації видаї ків та 
кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної 
адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03364197

(код за СДРПОУ)

2. 1210000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної 
адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області________________________ ____

(найменування відповідального виконавця)

03364197

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216090

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

6090 0640

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства___________________________________________

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

1251900000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 119 234,00 гривень, у тому числі загального фонду 119 234,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про поховання та похоронну 
справу",Положення про управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, яке 
затверджено розпорядженням керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 11.03.2021 №19, розпорядження 
керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанська від 09Л2.2020 №841 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. 
Лисичанська на 2021 рік" зі змінами, розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 17.03.2021 
№56 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік"_________________________________________________________________________

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

№  з/п Ц іль держ авної політики

1 Організація житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми



№  з/п Завдання

1 Організація поховання померлих одиноких громадян

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Організація поховання померлих одиноких громадян 119 234,00 0,00 119 234,00

У С ЬО ГО 119 234,00 0,00 119 234,00

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

№  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 2021 рік

119 234,00 0,00 119 234,00

Усього 119 234,00 0,00 119 234,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/ п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
продукту

1 кількість планових поховань померлих одиноких громадян од. розрахунок 36,00 0,00 36,00
ефективності

1 середньо річні витрати на 1 поховання грн. розрахунок 3 312.00 0,00 3 312,00
Я К О С Т І У

1 динаміка середньорічних витрат на 1 поховання померлого 
одинокого у порівнянні з попереднім роком

відс. розрахунок 122,00 0,00 122,00

Начальник управління

погої

Віталій САХАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

коі міської військово-цивільної адміністрацп-беберодонецького району Луганської області

інкя Лисичанської міської ВЦА Ольга САПЕГИНА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-
цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ЗІОІ.ШІ  №  _______________________________

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

1. 1200000

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету')

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної 
адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області_______________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03364197

(код за ЄДРПОУ)

2, 1210000

(код Програмної класифікації видатків та 
креди тування місцевої о Оюджеіу)

Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної 
адміністрації Сгвгродонецького району Луганської області_______________________________

(найменування відповідального виконавця)

03364197

(код за ЄДРПОУ)

з . __________1217426_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_____________ 7426_____________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0455__________  Інші заходи у сфері електротранспорту_________________
(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

1251900000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 0,00 гривень.

2 575 171,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 575 171,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Державин,* бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні*, Закон України Про заннятість населення , Закон України 
"Про міський електричний транспорт", Положення про управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького 
району Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від
11.03.2021 №19, розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанська від 09.12.2020 №841 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального 
господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2021 рік" зі змінами, розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанськ від 23.02.2021 №192 "Про виділення 
коштів на фінансову підтримку КП ЛМР "Електроавтотранс", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської 
області від 17.03.2021 №56 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації 
від 25.03.2021 № 101 "Про внесення змін до бюджету Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік",
розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 25.03.2021 №99 "Про виділення коштів на фінансову підтримку КП ЛМР "Електроавтотранс"

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

№  з/п Ціль державної політики

1 Організація житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом



8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

і Забезпечення пілтпимки К І1 ЛМР "Клектроавтотранс" лля налання послуга перевезення пасажипів міським електротранспортом

9. Н ап р ям и  використання бю дж етн и х  кош тів
гривень

№  з/п Н ап рям и  викори стан н я б ю д ж етн и х  кош тів Загальни й  ф онд С пец іальн и й  ф онд У сього

1 2 3 4 5

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

2575 171,00 0,00 2 575 171,00

У С Ь О Г О 2 575  171,00 0,00 2 575  171.00

10. П ер ел ік  м ісцевих  /  рег іон альн и х  програм , щ о ви кон ую ться  у  складі б ю д ж етн о ї програм и
гривень

№  з/п Н ай м ен уван н я м ісц ево ї /  р ег іо н альн о ї програм и Загальний  ф он д С пец іальн и й  ф онд У сього

1 2 3 4 5

1 Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. 
Лисичанська на 2021 рік

2 575 171,00 0,00 2 575 171,00

У сього 2 5 7 5 1 7 1 ,0 0 0,00 2 575  171,00

і 1. Р езультатив н і показники  б ю д ж етн о ї програм и

№  з/п П оказники
О диниця

вим іру
Д ж ерело  ін ф орм ац ії Загальни й  ф онд С пец іальн и й  ф он д У сього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

1 кількість комунальних підприємств по перевезенню пасажирів 
міським електротранспортом, які потребують підтримки

од. звіт комунального підприємства 1,00 0,00 1,00

продукту

1
кількість комунальних підприємств по перевезенню пасажирів 

міським електротранспортом, яким планується надання фінансової 
підтримки

од.
заявка комунального підприємства

1,00 0,00 1,00

еф ективності
1 середня сума підтримки одного збиткового підприємства гри. розрахунок 2 575 171,00 0,00 2 575 171,00

якості /

1
відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується 

надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її 
потребують

відс.
розрахунок

100,00 0,00 100,00

(ініціаііи/ініціал, прізвище)



о  д Т П Р Р  ГП 1ҐЇ7ЇІП  

Наказ
Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово- 
цивільної адмінісірації Сєвєродонецькоїо району Луїанської обдаси

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Л С д Ш І  _______________

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

1. 1200000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 202! рік

Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної 
адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області________________________________

(найменування головною розпорядника коштів місцевою бюджету)

03364197
(код за СДРПОУ)

2. 1210000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної 
адміністрації Ствгролоненького району Луганської області________________________________

(найменування відповідального виконавця)

03364197
(код за ЄДРПОУ)

3. 12І746І 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(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)

125 і900000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 11 013 026,00 гривень, у тому числі загального фонду 11013 026,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", 
Положення про управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, яке 
затверджено розпорядженням керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 11.03.2021 №19, розпорядження 
керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанська від 09.12.2020 №841 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. 
Лисичанська на 2021 рік" зі змінами, розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 17.03.2021 
№56 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№  з/п Ц іль держ авної політики

1 Організація житлово-комунального господарства

7. м ета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг



8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 - , фимэння об'єкті1! транспортної Інфраструктури
2 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

мь з/п І Ізпрями використання бюджетних коштів Ч ї і г я п ш и и  А л и лиміє/іііш Спеціальний фонд У с ь о г о

1 о 3 Л 5
1 Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури 2 900 521,00 0,00 2 900 521,00
2 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури 8 і 12 505,00 0,00 8 112 505,00

У С Ь О Г О 11 013  026 ,00 0,00 11 013  026 ,00

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

№ 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 2021 рік

11 013 026,00 11 013 026,00

У с ь о г о 11 0 1 3  026 ,00 0 ,00 11 013 026 ,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники
Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

2 площа вулично-дорожньої мережі, всього тис.кв.м перелік доріг 1 442,05 0,00 1 442,05
п р о д у к т у

1 кількість діючих світлофорних об'єктів, які планується утримувати од. план робіт 7,00 0,00 7,00

1 обсяг споживання електроенергії на світлофорні об'єкти в рік тис.кВт.год розрахунок 10,72 0,00 10,72
1 протяжність утримання доріг км. перелік доріг 209,79 0,00 209,79
1 плановий обсяг нанесення дорожньої розмітки кв. м. кошторис 23 510,97 0,00 23 510,97

1 кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується 
утримувати

тис.кв.м інвентаризаційні відомості 1 543,90 0,00 1 543,90

2 площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести 
поточний ремонт асфальтобетонного покриття

тис.кв.м план робіт 11,32 0,00 11,32

2 кількість дорожніх знаків які планується встановити од. розрахунок 433.00 0,00 433,00
е ф е к т и в н о с т і

1 середні витрати на утримання 1 світлофорного об'єкту грн. розрахунок 65 713,30 0,00 65 713,30
1 середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії гри. розрахунок 3,72 0,00 3,72
1 середні витрати на утримання 1 км доріг грн. розрахунок 7 867,80 0,00 7 867,80
1 серелні витпати на нанесення 1 м2 лопожньої позмітки грн. розрахунок 31.90 0,00 31.90

І
середня вартість утримання одного об'єкта транспортної 

інфраструктури (1 тис. м2)
ф н

розрахунок 1 878,70 0,00 1 878,70

2 середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої 
мережі

грн. розрахунок 650,00 0,00 650,00

2 ___ ________  середня вартість 1 дорожнього знаку_______________ грн. розрахунок ! 738,00 0,00 1 738,00



і- ЯКОСТІ

1 д и н а м ік а  к іл ьк ості св ітл о ф о р н и х  о б 'є к т ів , щ о  утри м ую ться , 
п ор івн ян о  з п о п е р ед н ім  роком

відс. розрахун ок
100,00 0 ,00 100,00

1 тем п  зр о стан н я  се р ед н іх  ви трат  н а  сп о ж и ван н я  1 кВ т ел ек тр о ен ер гії 
п ор івн я н о  з  п оп ер ед н ім  пер іодом

відс.
розрахун ок

112,10 0 ,00 ю о

1 д и н а м ік а  к іл ьк ості ав то д о р іг , щ о  утр и м у ю ться , п ор івн ян о  з
п оп ередн ім  р о к о м

відс.
розрахун ок

100,00 0 ,00 100,00

1 п и то м а  в а га  ф акти ч н о го  н ан есен н я  д о р о ж н ь о ї розм ітки  д о  
зап л ан о в ан о го  об ся гу

відс.
розрахунок

100,00 0 ,00 100,00

1 д и н а м ік а  к іл ьк ості о б 'є к т ів  т р а н сп о р т н о ї ін ф раструктури , щ о  
у тр и м у ю т ьс я , п ор івн я н о  з п о п е р ед н ім  роком

відс.
розрахун ок

100,00 0 ,00 100,00

2
д и н а м ік а  в ід р ем о н т о в ан о ї за  р ах у н о к  п ото ч н о го  рем о н ту  

(а с ф а л ь т о б е т о н н о ю  п о к р и ття) п лощ і в у л и чн о-д орож н о ї м ереж і 
ПОРІВНЯНО з  п о п е р ед н ім  РОКОМ

відс.
розрахун ок

^  120,00 0 .00 113,00

2 д и н ам іка  встан ов лен и х  д орож н іх  зн ак ів  д о  зап л ан о в ан о ї к іл ьк ості відс. розрахун ок 100.00 0 .00 100,00

Начальник управління 

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Ліісичаиської місько: зійськозо-цііеільної ад:>іішетіЬввГСсвсродопсцького району Луганської області 
(Назва місцевого фінансового органу)

І Іач ати їф ^ р ^ ^ бв ^ ^ л ір ав л ін н я  Лисичанської міської ВІ (А

Ж

Віталій САХАНЬ
Гініїїіяпи/ініціял ППІЧЙИІП̂

Ольга САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово- 
цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської област і

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3{.05.£РМ к Я і  __________

1. 1200000

(код Програмної класифікації видатків га 
кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної 
адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03364197

(код за ЄДРПОУ)

2. 1210000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної 
адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області________________________________

(найменування відповідального виконавця)

03364197
(код за ЄДРПОУ)

3. 1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

1251900000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 974 192,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 5 974 192,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про управління житлово-комунального господарства 
Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника Лисичанської міської військово- 
цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 11.03.2021 №19, розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанська від 09.12.2020 
№841 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2021 рік" зі змінами, розпорядження керівника Лисичанської 
міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 17.03.2021 №56 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік", 
розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 25.03.2021 №98, "Про збільшення розміру статутного капіталу КП 
"ЛИСИЧАНСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 25.03.2021 №101 "Про внесення змін до бюджету 
Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№  з/п Ц іль державної політики

Організація житлово-комунального господарства



7. Мета бюджетної програми
Підтримка підприємств комунальної форми власності

". Завдані;а бюджетної програми

№ з/п Завдання

і Ф інансова підтримка підприємств комунальної форми власності

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

.N2 з/її Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5
і Поповнення статутного капіталу КП "ЛИСИЧАНСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА" 0,00 5 974 192,00 5 974 192,00

УСЬОГО 0,00 5 974 192,00 5 974 192,00

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

№ з/п Найменування місцевої /  регіональної програми Загальний фонд Спеціальним фонд Усього

1 2 3 4 5
І Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. 

Лисичанська на 202 і рік
0,00 5 974 192,00 5 974 192,00

Усього 0,00 5 974 192,00 5 974 192,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

1 результат фінансової діяльності КП "Лисичанськтепломережа" на 
початок року

тис.грн. звіт КП "Лисичанськтепломережа" 0,00 -32 586,00 -32 586,00

продукту

1
кількість підприємств, які потребують фінансової підтримки

од.
лист КП "Лисичанськтепломережа"

0,00 1,00 1,00

ефективності
1 середні витрати на внески до статутного капіталу 1 підприємства грн. розрахунок 0,00 5 974 192,00 5 974 192,00

Я К О С Т І

1
співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру 

статутного капіталу КП "Лисичанськтепломережа" на початок року відс.
розрахунок

0,00 9,61 9,61



(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансовою управління Лисичанської міської ВЦА

ЗІ Од М)Л/
Ольга СЛПЕГИНА

(ікіціали/шщіал, прізвище)


