УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
«01» листопада 2021

м. Лисичанськ

№ -/ЯО

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 програмноцільового 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
22.10.2021 №1204,
наказую:
1. Внести зміни до наказу управління житлово-комунального господарства
Лисичанської міської військо-цивільної адміністрації від 31.03.2021 № 21 «Про
затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік» виклавши паспорт
бюджетної програми на 2021 рік за КПКВКМБ 1213242 «Інші заходи у сфері соці
ального захисту і соціального забезпечення» у новій редакції, що додається.
2. Координацію роботи та контроль щодо виконання цього наказу залишаю за
собою.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінюгерства фінансів України 26 серпня 20М року Л'о 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військовоцивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету')

С/.

№ /Ю _____________

П А С П О РТ
бю дж етної програми місцевого бю дж ету на 2021 рік
І.

1200000

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

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

1210000

(найменування головного розпорядника коштів місцезого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

3242

1090

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевог о бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків га кредитування бюджету)

4. Обсяг- бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

0,00

721 200,00

03364197
(код та ЄДРПОУ)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

1213242

3.

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

03364197

забезпеченні!______________________________________
(найменування бюджетної програми згінно з Типовою програмною класифікацією
видат ків та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

721 200,00

1251900000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5 Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "П ро Держ авний бю дж ет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве сам оврядування в Україні", Закон У країни "Про органи сам оорганізації населення",
Положення про управління ж итлово-ком унального господарства військово-цивільної адм іністрації міста Л исичанськ Л уганської області, яке затвердж ено розпорядженням керівника
військово-цивільної адм іністрації міста Л исичанськ Л уган сь к ої області від 15.09.2020 № 342, розпорядж ення керівника військово-цивільної адм іністрації від 27.08.2020 р. № 131 "Про
П рограму міських заходів по роботі з головами будинкових комітетів м. Лисичанська на 2021 рік", розпорядж ення керівника Л иси чанської міської військово-цивільної адм іністрації
С євєродонецького району Л уганської області від 17.03.2021 № 56 "Про бю дж ет Л исичанської м іської територіальної громади на 2021 рік", розпорядж ення керівника Л исичанської
м іської військово-цивільної адм іністрації від 22.10.2021 № 1204 "Про внесення змін до бюджету Л иси чанської м іської територіальної громади на 2021 рік"

(\

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

І (іль державної політики
Організація житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання додат к ов ої соціальної допом оги

І

8 Завдання бюджетної програми
№ з/п
1
2

9.

Завдання
Реалізація забезпечення функціонування органів самоорганізації населення шляхом виплати заохочення головам будинкових комітетів
Забезпечення приладами індивідуального опалення квартир соціально вразливих верств населення м. Лисичанськ

Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів
2
Реалізація забезпечення функціонування органів самоорганізації населення шляхом
виплати заохочення головам будинкових комітетів
Забезпечення приладами індивідуального опалення квартир соціально вразливих верств
населення м. Лисичанськ

1

1
2

УСЬОГО

10.

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

121 200,00

0,00

121 200,00

600 000,00

0,00

600 000,00

721 200,00

0,00

721 200,00

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

№ з/п
1

1
2

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

600 000,00

0,00

600 000,00

121 200,00

0,00

121 200,00

721 200,00

0,00

721 200,00

2
11рограма децентралізації системи теплопостачання міста Лисичанськ на 2021-2024
роки
Програма міських заходів по роботі з головами будинкових комітетів м. Лисичанська
на 2021 рік
У сьо го

11.

Результативні показники бюджетної програми
№ з/п
1

Показники
2

Одиниця
вим іру
3

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

журнал реєстрації будинкових
комітетів
ІІроірама децентралізації системи
теплопостачання міста Лисичанськ
на 2021-2024 роки, яка затверджена
розпорядженням керівника
Лисичанської міської військовоцивілньої адміністрації від
20 ОХ 2021 №922 зі -змінами

202,00

0,00

202,00

21,00

0,00

55,00

розрахунок

202,00

0,00

202,00

затрат
1

кількість будинкових комітетів

од.

кількість квартир, які потребують виділення матеріальної допомоги
на виконання робіт з встановлення індивідуального опалення

2

од.

продукту

1

кількість виплачених заохочень головам будинкових комітетів

грн.

кількість квартир, яким планується виділення матеріальної допомоги
на виконання робіт з встановлення індивідуального опалення
2

од.

Програма децентралізації системи
теплопостачання міста Лисичанськ
на 2021-2024 роки, яка затверджена
розпорядженням керівника
Лисичанської міської військовоцивілньої адміністрації від
20 08 2021 №922 ті тмінями

21,00

0,00

55,00

600,00

0,00

600,00

28 000,00

0,00

28 000,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

еф е к т и в н о с т і

1
2

середня сума заохочення на один орган самоорганізації
середній розмір матеріальної допомоги на виконання робіт з
встановлення індивідуального опалення на 1 квартиру

грн.

розрахунок
розрахунок

грн.

якості

1
2

динаміка середньої виплати у порівнянні з попереднім роком
питома вага кількост і наданої матеріальної допомоги на виконання
робіт з встановлення індивідуального опалення до запланованої
кількості

відс.

розрахунок
р о зр ах у н о к ^/^

відс.

Віталій САХАНЬ

Начальник управління
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

1Іачальник фінансового уп

0/. і/.а&и
(Дата погодження)
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(підпис

/

Ольга САПЕГИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

