
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

«15» червня 2021 м. Лисичанськ № 4 $

Про внесення змін до 
наказу від 31.03.2021 № 21

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» зі змінами, наказом 
Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження 
складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», 
в зв’язку зі змінами у бюджетному розписі управління на 2021 рік на підставі роз
порядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 
14.06.2021 №528,

1. Внести зміни до наказу управління житлово-комунального господарства 
Лисичанської міської військо-цивільної адміністрації від 31.03.2021 № 21 «Про за
твердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік» виклавши паспорти бю
джетних програм на 2021 рік за КПКВКМБ 1216013 «Забезпечення діяльності во
допровідно-каналізаційного господарства», КПКВКМБ 1217310 «Будівництво-1 
об'єктів житлово-комунального господарства», КПКВКМБ 1217461 «Утримання 
та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету» у новій редакції, що додається.

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

наказую:

Начальник управління Віталій САХАНЬ



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 області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)/і? 06 - № 99__________

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 Ссвсродонецького району Луганської області________________________________

(найменування відповідального виконавця)

03364Ш
(код за ЄДРПОУ)

3. 1216013
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

6013 0620
(код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації

кредитування місцевого бюджету) 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 31 342 022,00 гривень, у тому числі загального фонду 28 102 022,00 гривень та

спеціального фонду- 3 240 000,00 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 №16! "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, від 15.04.2021 216, від 06.05.2021 №334, віді 7.05.2021 .№384, від
01.06.2021 №459, віл 09.06.2021 №512, від 14.06.2021 №528 "Про внесення змін до бюджету Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік, розпорядження керівника 
Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 25.03.2021 №100, від 14.04.2021 №199, від 15.04.2021 №210, від 05.05.2021 №327, від 17.05.2021 №379, від 08.06.2021 №504, від
14.06.2021 №521 "Про виділення коштів на фінансову підтримку ЛКСП "Лисичанськводоканал", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації 
від 28.05.2021 №446 "Про виділення коштів на фінансову підтримку КП "Комунальник"



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 водовід ведення міста
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3 Забезпечення фінансової підтримки КП "Комунальник" для забезпечення надання послуг з водопостачання смт. Білогорівка та с. Золотарівка

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 водовідведепня міста
28 070 038,00 0,00 28 070 038,00

2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 3 240 000,00 3 240 000,00
3 Забезпечення фінансової підтримки КП "Комунальник" для забезпечення надання послуг з 

водопостачання смт. Білогорівка та с. Золотарівка
31 984,00 0,00 31 984,00

УСЬОГО 28 102 022,00 3 240 000,00 31 342 022,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної прог рами
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
28 070 038,00 3 240 000,00 31 310 038,00

Усього 28 070 038,00 3 240 000,00 31 310 038,00

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 погребують фінансової 

підтримки од.
листи ЛКСП

"Лисичанськводоканал" та КП 
"Комунальник"

2,00 0,00 2,00

продукту

1
кількість комунальних підприємств, яким планується надання 

фінансової підтримки од.
листи ЛКСП

"Лисичанськводоканал" та КП 
"Комунальник"

2,00 0,00 2,00

2 кількість одиниць придбаного обладнання од. лист ЛКАТП-032806 0,00 1,00 1,00



ефективності
1 середня сума фінансової підтримки одного підприємства грн. розрахунок 14 051 011,00 0,00 14 051 011,00
2 середні видатки на придбання одиниці обладнання грн. розрахунок 0,00 3 240 000,00 3 240 000,00

якості

1
відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується 

надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її 
по гребую і ь

відс.
розрахунок

100,00 0,00 100,00

2 економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в 
експлуатацію придбаного обладнання

грн. розрахунок / у 0,00 1 791 300,00 1 791 300,00

Віталій САХАНЬНачальник управління
(підпис)

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

Ольга САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(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 області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)06-  _______________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1200000 Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної
______________________________  адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області________________________________
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету)

03364197

(код за ЄДРПОУ)

2. 1210000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

03364197

(код за ЄДРПОУ)

З , 2|7310 7310 0443 будівництво-: об'єктів житлово-комунального 1251900000
_________________________________  ____________________________________  ___________________________  господарства_____________________________________________  ____________________

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

4. Обсяг бюджетних нризначень/бюджетних асигнувань 3 140 293,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 3 140 293,00 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 15.04.2021 №216, від 17.05.2021 №384, від 14.06.2021 №528 "Про внесення змін до бюджету 
Лисичанської міської територіальної громадй на 2021 рік"

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

№  з/п Ціль державної політики

1 Організація житлово-комунального господарства



Підвищення експлуатаційних властивостей об'єктів житлово-комунального господарства і утримання їх у належному стані, забезпечення їх надійності та безпечної експлуатації, 
покращення умов проживання мешканців міста_______________________________________________________________________________________________________________________________

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Проведення капітального ремонту ліфтів
2 Проектування капітального ремонту об'єктів благоустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Проведення капітального ремонту ліфтів 0,00 3 097 405,00 3 097 405,00
2 Проектування капітального ремонту об'єктів благоустрою 0,00 42 888,00 42 888,00

УСЬОГО 0,00 3 140 293,00 3 140 293,00

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

0,00 3 140 293,00 3 140 293,00

Усього 0,00 3 140 293,00 3 140 293,00

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 ліфтів, що потребують капітального ремонту од. листи балансоутримувачів 0,00 104,00 104,00
2 кількість проектної документації, яку потрібно виготовити од. лист балансоутримувача 0,00 1,00 1,00

продукту
1 кількість ліфтів, на яких планується капітальний ремонт од. листи балансоутримувачів 0,00 104,00 104,00
2 кількість проектної документації, яку планується виготовити од. лист балансоутримувача 0,00 1,00 1,00

ефективності • •
1 середні витрати на капітальний ремонт 1 ліфта грн. розрахунок 0.00 29 783,00 29 783,00
2 середні витрати на виготовлення 1 проектної документації грн. розрахунок 0.00 42 888,00 42 888,00

якості

1
питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення 

капітального ремонту, до кількості, що потребують капітального 
ремонту

відс.
розрахунок

0,00 100,00 100,00



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

Начальник фінансового управління Лисичанської міської ВЦА 
/ іГ

Ольга САІ1ЕГИНА
(ініціапи/ініціал, прізвище)



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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

# Об.АРМ № М ___________

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1200000 Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної
____________________________  адміністрації Сєвєродонецькою району Луганської області______________________________
(код 1 Ірограмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

кредитування 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)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
3. 1217461 7461 0456 інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1251900000

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 22 570 073,00 гривень, у тому числі загального фонду 11 013 026,00 гривень та

спеціального фонду- 11 557 047,00 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", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 15.04.2021 №216, 
від 14.06.2021 №528 "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 Ціль державної політики
1 Організація житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми
Покращення етану інфраструктури автомобільних доріг



8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури
2 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
4 Проектування капітального ремонту транспортної інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 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 8 112 505,00 0,00 8 112 505,00
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 9 686 250,00 9 686 250,00
4 Проектування капітального ремонту транспортної інфраструктури 0,00 1 870 797,00 1 870 797,00

УСЬОГО И 013 026,00 П 557 047,00 22 570 073,00

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
11 013 026,00 11 557 047,00 22 570 073,00

Усього 11 013 026,00 11 557 047,00 22 570 073,00

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
4 кількість проектної документації, яку потрібно виготовити ОД. лист балансоутримувача 0,00 6,00 6,00

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 тискВІ.год розрахунок 10,72 • 0,00 10,72
1 протяжність утримання доріг км. перелік дорії 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 кіпькість дорожніх знаків які планується встановити од. розрахунок 433,00 0,00 433,00
3 кількість одиниць придбанного обладнання од. лист балансоутримувача 0,00 3,00 3,00
4 кількість проектної документації, яку планується виготовити од. лист балансоутримувача 0,00 6,00 6,00

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



] середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії грн. 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 середні витрати на нанесення 1 м2 дорожньої розмітки грн. розрахунок 31,90 0,00 31,90

1 середня вартість утримання одного об'єкта транспортної 
інфраструктури (1 тис. м2)

грн. 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 1 738,00 0,00 1 738,00
3 середні видатки на придбання одиниці обладнання грн. розрахунок 0,00 3 228 750,00 3 228 750,00
4 середні витрати на виготовлення 1 проектної документації грн. розрахунок 0,00 311 800 311 800

Я  кості

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

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

1
темп зростання середніх витрат на споживання 1 кВт електроенергії

порівняно з попереднім періодом
відс. розрахунок 112,10 0,00 112,10

1 динаміка кількості автодоріг, що утримуються, порівняно з 
попереднім роком

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

1 питома вага фактичного нанесення дорожньої розмітки до 
запланованого обсягу

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

1 динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що 
утримуються, порівняно з попереднім роком

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

2
динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту 

(асфальтобетонного покриття) площі вулично-дорожної мережі 
порівняно з попереднім роком

відс.
розрахунок

120,00 0,00 120,00

2 динаміка встановлених дорожніх знаків до запланованої кількості відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

3 еокномія коштів за рік, шо виникла за результатами впровадження в 
експлуатацію придбаного обладнання

грн. розрахунок 0,00 2 114 367,00 2 114 367,00

4 динаміка виготовленної проектної документації до запланованої 
кількості

грн. розрахунок 0,00 100,00 100,00

Начальник управління 

ПОГОДЖЕНО:

Віталій САХАНЬ
(ініціапи/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)


