
ЛИСИЧАНСЬКЛ MICьKA РАДЛ

УПРАВЛIННЯ ВЛАСНОСТI

нА к А з

fu2,ю.zоtчр.
м. Лисичанськ

мр /.2J юl-оз

Про затвердження паспортiв
бюджетних програм на 2019 piK

Керуючись Бюджетним кодексом Украiни, наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
вiд 26 серпня 2014 року Ne 8Зб <Про деякi питання зzlпровадження програмно-цiльового
методу скJIадд{ня та виконання мiсцевих бюджетiв>, HaKzrзoM MiHicTepcTBa фiнансiв
Украiни вiд 20 вересня 2017 року Nч 793 <Про затвердження складових програмноi
класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв>, рiшенням Лисичанськоi
MicbKoi ради вiд 24 жовтня 2019 року j\Ъ 7511088

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетноi прогрzlми,на 2019 piK зi змiнами по голоtsном\1

розпоряднику - управлiнню власностi Лисичанськоi MicbKoi ради за кодом:
3110180 кIнша дiяльнiсть у сферi державного управлiння), що додасться,

2. Координаuiю роботи та органiзацiю щодо виконання цього наказу покласти на
нача,rьника вiддiлу бlтга,rтерського облiку та звiтностi Харченко О.Я.

3. Контроль за виконанням наказу з.rлишаю за собою.

z,|z,/-.z,1_начальник
управлiння власностi ,/1z Тетяна ГРЕЧКо



ЗАТВЕРМЕНО
, навз мнimрфа фнансъуryаlю

(у рёдацiI HaBJy MiH стёрфа ф яансiв УФаlни
.д 29 Фудня 20]3 poky м 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпоряд.дй докуменI

Управлirлrя власпостi JLlclлaяcbкoi Micbкoi радr

(miмaqтаф гоmmого ротор,дllm

JD, r'Q dа79 ,-- r'?з,/н-оз
кошв мщФою бюджmу ) .

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюдясеry на 2019 piK

( З100000 ) Управлiння власностi Jlисичаrrськоi MicbKoi радиl,

z. | з110оо0 ) Управлiння власностi Лисичанськоi МР
Gод) (н iмсяувм вjдтIовиmною вжопФш)

З_ ( 3110180 ) ( 01ЗЗ ) Iнша дiяльнiсть у сферi державного 1правлiння

4. Обсяг бюджегних призначень/бюджЬик асигн}ъань 1922702 гривень . у тому числi &гаJIьного фонду - 1727о2 гривень та спецiалопо.о фопду - 1zý99qq
гривень .

5. Пiдстави для виконання бюджgгноi програми

Констит}цiя yкpailд{

Бюд{<етIпй кодекс yкpaiiDl

Закону yкpailм (Про ДержаD!цдi бIодже1Украirм ца 2019 рiю,
Закон yкpailпi "llpo мiсцеве салrоврядраrпя в УкраiЪi"
Закон Украiни "Про лержавтту ресстрацirо речових IФав ца нер]хоме Maiclo 1,а i\ обш|жеrь"
Постацова кабiнеry MiHicT piB Украiюr вiд 25 rрудrя 20l5 р. Nэ 1 127 "про держJ вн\ lleccTpmlilo lrечовtп llpa]] l la нср}хоме маiпrо та ix обтяжсIъ''

об'екits неррiомого ]цаifu а'

Рiшеlпи llicbкoi ра,:lи пiл 20 12 201 8 рок\, }ф 55/842 ' ПI)о мiсьшй бIоджет IIа 2() l 9 piк"
Рiшеrпrя плiськоi радl вiл 14 05 2()l9 poкv N9 65/950 " lIpo вlIесеIшя зlчliлt r{о лliського бкr)(жс1\,на 20]9 рtк"
Рiшсrrшt MicbKoi ра2ц вiд24,1(),20l9 poKYN975/l()88 " Ilpo вЕесеrпrя злriIt ло пIiськоtо бюлже\,IIа 20l9 piк"
1Jоложеtuи ttpo угцlавлiIгut B.,tacHocTl JlисrлIаIlськоi пIicbкoi радI
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6. Щiлi державноi полiтики, на досягненItя яких спрямована реалiзацiя бюджегноi програми

}*
з/п Цль держазноi полiтIд(и

9, Напрями використання бюджетних коlптlв

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програl\,I, що виконуються у складi бюджетноi програми

N,
з/п

Завдашrя

1

2 Лit<вiлаltiя кочуrtапt,lоп пiдlригvств JMcи.raнcbкoi Micbкoi ра/ъ4

3 ПридбаIдц вбуловацого цехqдлоRого примirцогrя за адресою: Лцанська обл., м.JIислtчанськ, вул, Геrьманська, 63

НапряNtrl вIкористаt*ts бюджgгrхfi коштrв

Texrli.пroi iтвентарiзацii об'екгiв Еер}томого маifiiа ком},IlаqыIоi фор]чд,t DласIIостi (flo пе вхолять
жтттлового iboHrrv) виготовлевлтя l,ехнt.гттиli паспоот]

JIисичавсько'r мiськоI

вбудованого це)шfiпового прийщеr*rя за ад)eсою: Лцанська обл,. м-llисичапськ, вул-

Усього

I lаirrlеIцваrпrя MiclleBoi / регlонаiыю'i lц)ограпп1

,зслrоtl,tпrt BiiцKlclttt \l ,JIисичаIlська Л\таllсьI(оi об]Iас,l,i Ilа20]8-2()2()

Усього



1 1 , Резуль-тативнi показники бюджsгноi програми

.л!
зlп

показrппсr Одtплц вимiру Джерело
iнформацii

Загалыпй фоцд Сцщiз,ъtпй фонд У('ЬОГО

3 .l 5 6 1

1 затрат

Сбся фiншrсових pecypciB, лсi забезпе.rуtоть вrп(он fi{я бюджgпlоi
пDоmами

тис,грн, вIrу.Iрllшflи оолlк зO,Ф 0,00 з0,00

Обсш вIrФат Рiшеtшя мrськрадz 120702,00 0,00 120702,00

Кiлькiсть прийщеIБ, яti необхiдrо придбати од вrг}трiItдtiй облiк 0,00 1,00 1,00

Кiпькiсть лiквiлуелпоi пiдtрисмств од Рiшетrrп йськрадл з,00 0,00 з,00

2

Ki:TbKicTb об'елсгiв, Tra яliооt тtпаtryсться провеспrIцоведено
Iexнi.л{v ilвеlтmDiзапllо

од внутрiппIiй облiк 4,00 0,00 4,00

KinbкrcTb прийщеIъ, ш<i rшаrryеп,ся придбати од. вцугрi[Е{iй облiк 0,00 1,00 1,00

КЬкiсгь судовlл< прrтмсЬ, по я<им необхiдrо забезпе.ппи
фiцансrваrпrя Br-r:maT аобimаrrqrог кер,чrочого

од, уaФшlа суду 1,00 0,00 1,00

3 ефек-тивностi

Витрати фirипсових рес},рсЬ на проведеIfiя Te*Ii.цroi
iнвеЕтапiзаlтi] l об' €}сга

мс грн договора, розраýaнково 7,50 0,00 750

Середri влтrрати на придбдfiя 1 пришщеш{я грн
проект договору купrвл1_

продажу, рlшешlr{ мlсько1
г)аги

22000,00 1750000,00 l772000 00

Середъорi.шi влrграти на фiнансрашrя послlт арбiтратстого
кео\lочого по l пi-пюисмсlвv

грн,
копrторис арбiтрахо,tого
кеD\'ючого

120702,00 0,0t) 120702,00

4 пкостt

Вiдсоток кiлькостi об'скгiв, rlа лq{х здцанованоДтроведено
техriчту ilвелпарiзаrdrо в ходi влп<онаш,ш бIоджФноi програ\еr вiд
загаrlьноi кiлькостi обекгiв нерlхомого Maifia комtтrапьноi форшi
власностi, що не вхомь до cl!,Ia.ry житлового фонду (57З обекта)

% розрах},Iково 0,70 0,00 0,70

Вiдсоток викоцаrдгх п9л*бшis пЬБlецСlаrддо примiщеrтrrя 1и, розрах}aнково 0.00 100,00 100.00

l ltrmrra пага фокпgуf(оlЕgцjfi*ё_тдр,iф rФlrmiciB до загальноi
чltч:;tьно.-tr с*lрd$ЙЙфtьrьфlrfiф|хrшlо забезпе.о-{ти

thtttпtrclваrпtя l|:;l lпllll \'-;\\
о,1, розрах}нок l0(),{J0 0,00 l00.00
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