УКРАНА
ЛИСИЧАНСЬКА МТСЬКА ВИСЬКОВО-ЦИВ!ЛЬНА АДМТИИСТРАЩЯ
СЕВЕРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКО! ОБЛАСТИ

—
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КЕРВНИКА ЛИСИЧАНСЬКО! МТСЬКО!

ВЙСЬКОВО-ЦИВИЛЬНО! АДМТИТСТРАЦИ

7

4. ОХ.

(2к 4.

№

м.Лисичанськ

/6=.

Про внесення зм!н до розпорядження

кер!вника Лисичансько! мсько!
вйськово-цивЁльно! адм !страцй
вид 20.01.2022 №64

фИнанов
Керуючись Бюджетним кодексом Украйни, наказом М!нстерства
Украни выд 26.08.2014 № 836 «Про деяк! питання запровадження програмно4 частини
щльового методу складання та виконання м!сцевих бюджетв», пунктом
141-УШ «Про вййськово-цивльн!
третьо! статт! 6 Закону Укрни ид 03.02.2015 №
Лисичансько! м1сько!
адмистраци», враховуючи розпорядження кервника
№1517 «Про бюджет
адмиистрацй выд 21.12.2021
в1йськово-цивльно:
31
2022 рик» зм1нами,
Лисичансько! мсько! територ!ально! громади

на

зобов’язую:

м1сько! вЙськовоВнести зм!ни до розпорядження керйвника Лисичансько!
20.01.2022 №64 та викласти паспорт бюджетно! програми
цивльно! адм страцй
м!ська вйськово-цив!льна
на 2022 рж по головному розпоряднику (Лисичанська
адмиистрашя Северодонецького району Лугансько! област!) у ной редакий:
та
1нформашйно-аналтичне
«Оргашзащйне,
—
0210150
КПКВКМБ
забезпечення дляльност! обласно? ради, районноГ ради,
матер!ально-техн!чне
селищноу, с1льськот рад».
районно! у м!ст! ради (у раз! И створення), м1ськот,
1.

вд

2. Розпорядження шдлягае оприлюдненню.

цього р озпорядження залишаю за собою.
виконанням
3. Контроль за
ВИК
помо
За

оь

В.о.керйвника Лисичансько! миськот
вийськово-цивльно? адм! страцй,
перший заступник кервника

|

С

Станслав МОСЕЙКО

ЗАТВЕРДЖЕНО,
Наказ Министерства финансив
(у

редакции

Украйни

26

серпня 2014 року

наказу Миистерства финанав Украни мд 29

№

836
2018

грудня

року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження кервника Лисичансько! мгськот в!Йськово- цивльно! администраций
Лисичанська мська в!йськово-цив!льна адм!нстращя Северодонецького району
Лугансько! област!
‚

(найменування

14.02.2022

головного розпорядника кошив мисцевого бюджету)
№ 162

ПАСПОРТ
бюджетно! програми мгсцевого бюджету на 2022

(код Програмно! класификаци
кпепитуяання

м‚снеяого

(найменування

бюпжету\

кредитування

(найменування

видаткив та

призначень/бюджетних асигнувань

спешального фонду-

та.

(код Функшонально!
видаткив

та

44044068
(код за ЕДРПОУ)

Е

(у

класификаци
бюджету)

(найменування

кредитування

42 499 103,00

490 000,00

району
Лугансько!
роНуУ

Органзащйне, нформащйно-аналгичне та матер!альнотехнёчне забезпечення дяльност! обласно? ради, районно!
ыы
у мгст! ради
ради, районно! чения
раз! И створення), м!ськот,
селищнот, сльсько? рад

от

(код Типово! програмно! класификаци видаткав
кредитування масцевого бюджету)

(код за ЕДРПОУ)

вдповдального виконавия)

0150

мисцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних

ул

и

0210150
(код Програмнои класификаци

головного

розпорядника кошгив месцевого бюджету)

Лисичанська мська в йськово-цив?льна
‘
адм
и нстрашя
вии Ссверодонецького

област!

(код Програмно! класификаци видаткив та
кпепитування мснеяого бюлжету\

з.

44044068

-

видаткив та

0210000

2.

рк

Лисичанська мкька вськово-цивЁльна адм нктращя Северодонецького району Лугансько?
област!

0200000

Ъ,

гривень,

у

тому числ!

бюджетно!

програми зпдно
видаткив та кредитування

загального фонду

з

Типовою

програмною

1251900000

иы

класификашею

(код бюджету)

м'сцевого бюджету)

42 009 103,00

гривень та

гривень.

5. [Идстави для виконання бюджетно! програми

та

вд

Конститущя Украти, Бюджетний кодекс Укра!ни вид 08.07.2010 № 2456-У(в змшами
доповненнями), Закон Укратни "Про в ськово-цивльн! адмиистрацй"
03.02.2015 № 141-УШ
змнами вид 17.12.2020 № 1120-1Х,Закон Укра!
'Про Державний бюджет Укратии на 2022рк" в 02.12.2021 № 1928-1Х, Закон Украии "Про мецеве самоврядування в Укратн!"' вд
21.05.1997 № 280-97-ВР(В змнами та доповненнями), Закон Укра!ни "Про службу в органах мсцевого самоврядування" 07.06.2001 № 2493-11
змтами та доповненями), наказ
и "Про деяк! питання запровадження програмно-щльового методу складання та виконання мкцевих бюдженв в 26.08.2014 №836 (в змшами),
наказ
1в
Минстрества фтнансв Украйни ви 29.12.2018 №1209 "Про внесення зм!н до деяких наказв Минстерства
Укра!ни", наказ Мшетерства фшансв Укра?ни Укра!ни вид 20.09.2017
№ 793 "Про затвердження складових програмно! класиф!кацй видатк!в та кредитування мецевих бюджетв" В змшами, Постанова КМУ 09.03.2006 №268 "Про
упорядкування
структури та умов оплати праш! прашвник!в апарату орган виконавчо? влади, орган прокуратури, суд!в та пиших органв", наказ М! 1стерства розвитку економки, торгёвлЕ та
сльського господарства Укратни в\д 23.03.2021 №609 "Про умови оплати прац! робтник!в, зайнятих обслуговуванням органв виконавчо? влади, мецевого
самоврядування та 1х
виконавчих орган!в, орган в прокуратури, суд!в та {иших орган в", розпорядження кер!вника Лисичансько! мкько! в йськово-цивёльно? адмшЕтрацй
"Про бюджет Лисичанськот
мько! територйально! громади на 2022 рик" в 21.12.2021 № 1517, розпорядження кервника Лисичансько! меько! вйськово-цивёльно? адмиистрацй
ви 09.02.2022 № 155 "Про внесення
зм! до бюджету Лисичансько! меько! територально? громади на 2022 рик"
зи

в

(в

вид

в

6. Щл! державно! полйтики,

на

досягнення

яких

спрямована реалзащя бюджетно! програми

№ 3/п
1

Цль державно! полтики
Забезпечення реалзаци державно! полтики

у

сфер! державного управлЁння орган!в

виконавчо!

влади

7. Мета бюджетно! програми

Органзащйне, нформацйно-аналгичне та матерально-техн

област!

не

забезпечення дяльност! Лисичансько! мсько?

в йськово-

цивёльноГадмйистрацй Ссверодонецького району Лугансько?

8. Завлання

бюджетно! програми

№зт

Завдання
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

1

використання бюджетних кошт!в

9. Напрями

гривень
Напрями використання бюлжетних коштв

№з/п

Спешальний фонд

Усього

3

4
490 000,00.
490 000,00

42 499 103,00
42 499 103,00

2

1

42 009 103,00
42 009 103,00

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
УСЬОГО

1

10.

Загальний фонд

Перелк мисцевих / регюнальних програм, що виконуються

5

у склад! бюджетно! програми

гривень
№ з/п

Найменування месцево!

/

регонально! програми

Загальний фонд

Спещальний фонд

Усього

3

4

5
0,00

2

1

Усього

||.

Результативн! показники бюджетно! п!

ми

№ з/п

Показники

1

2

Одиниця

Джерело информаци

Загальнийя фонд

Спешальний фонд

Усього

4

5

6

7

42 009 103,00
143,50
4 119,60.

490 000,00

42 499 103,00

0,00.
0,00.

4 119,60.

0.00

1,00

1,00

292 746,00

0.00

0,00
490 000,00

292 746,00
490 000,00

100,00

100,00

200,00

3

тний

ь

вних прим!

т

ПОГОДЖЕНО:

мс

Фнансове
(Назва

СИчаисько! масько!

упрабичня

с
КОГО
6%,

59гб
р

цивгльно!

РЕН

Чо,

ня Лисичансько!

Станслав МОСЕЙКО

Чалвеет

‘нушалилнибал,

правище)

@нйбалийнийал,

правище)

админстраци Северодонецького району ЛуганськоГ област!

о]

16.5

Чо,

вийськово-

одиниц

1-Годинищ

В.о.керйвника Лисичансько! мисько! вйськово- цив!льнот
администраций, перший заступник кер!вника

рози!
с

вт

я

=.

.

ИК

меькот

й6

/
Олыа САПЕГИНА

,

шик

У

143,50.

