ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови

Jth. (?/■ ЛОЖО

м.Лисичанськ

№

Про внесення змін до розпорядження
міського голови від 10.02.2020 №58

Згідно з Указом Президента України від 27.07.2020 №293/2020, 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 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішенням
Лисичанської міської ради від 23.01.2020 №83/1179 «Про міський бюджет на 2020
рік»
зобов’язую:

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 10.02.2020 №58 та
викласти паспорти бюджетної програми на 2020 рік по головному розпоряднику
Лисичанській міській раді Луганської області у новій редакції за:
КПКВКМБ - 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;
КПКВКМБ - 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення»;
КПКВКМБ - 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;
КПКВКМБ - 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха»;
КПКВКМБ - 0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки».
- 2. Координацію роботи та контроль щодо виконання даного розпорядження
залишаю за собою.

Перший заступник міського голови

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 25.08.2020 №419_____________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

П аспорт
б ю д ж е тн о ї п р о г р а м и м ісц е в о го б ю д ж ету н а 2020 р ік

Лисичанська міська рада Луганської
області

0110180
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2

.

0110180
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

з.

0180

0110180
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26522196

(найм енування головн ого розпорядника к ош тів м ісцевого
бю дж ету)

(код за ЄДРПОУ)

Лисичанська міська рада Луганської
області

26522196

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

Інша діяльність у сфері державного
0133________ управління_______________________

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

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

12208100000
(код бюджету)

4.

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -1508953,00 гривень, у тому числі загального фонду -1508953,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами та доповненнями), Закон України
"Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 № 294-ІХ ", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"від 21.05.1997 № 280/97-ВР (із змінами та
доповненнями), Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 № 2493-ІІІ (із змінами та доповненями), наказ Міністерства фінансів
України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами), наказ
Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", наказ Міністерства фінансів України від
20.0.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 23.01.2020 №
83/1179 «Про міський бюджет на 2020 рік».

6.
N з/п
1
2

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.
Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2020 році.

7-

Мета бюджетної програми: 1.Підвищення рівня забеі;
,шя централізованого тимчасового зберігання не відносеї ,о Національного архівного фонду документів з
трудового правовідносин суб'єктів господарської діяльності незалежно від форм власності та реалізації законних прав громадян в отриманні довідок соціально-правового
характеру. 2. Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2020 році.

8.

Завдання бюджетної програми:

N з/п
1
2
—

Завдання
Забезпечення централізованого тимчасового зберігання не відносених до Національного архівного фонду документів з трудових правовідносин суб'єктів господарської
діяльності незалежно від форм власності та реалізації законних прав громадян в отриманні довідок соціально-правового характеру.
[Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2020 році
--------------------------—
Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п
1

Напрями використання бюджетних коштів
2

1

Надання послуг юридичним особам та громадянам із
соціально-правових питань

2

Організація, підготовка і проведення призову громадян
України на строкову військову службу у 2020 році
Усього

І„

N з/п
1
1

Загальний фонд
3

Спеціальний фонд
4

Усього
5

1495616

0

1495616

13337

0

13337

1508953

0

1508953

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

Найменування місцевої / регіональної програми
2
Комплексна програма підготовки і проведення призову
громадян України на строкову військову службу у 2020
році.

Загальний фонд
3

Усього

Спеціальний фонд
4

Усього
5

97488

0

97488

97488

0

97488

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

О
Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Надання послуг юридичним особам та громадянам із
соціально-правових питань
затрат

од.

штатний розпис

10

0

10

N з/п

кількість штатних одиниць

кількість виданих довідок
кількість проведених перевірок
ефективності
кількість виданих довідок на одного працівника

обсяг видатків на проведення заходів по призову

кількість заходів (весна)
[іективіїості
витрати на проведення одного заходу призову (середня)
відсоток виконання показників якості бюджетної
програми

II! '
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і контрольно-ревізійній
Світлана МАЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗА ТВ ЕРД Ж ЕН О
Наказ М ін істерства ф інансів У країни
26 серпня 2 0 1 4 ро ку № 836
(у р едакц ії н аказу М іністерства фінансів У країни від 2 9 грудня 2018
р о ку № 1209)

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Розпорядження міського голови від 25.08.2020 №419_____
(найменування головного р озп орядн и ка кош тів місцевого бю джету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0113242
(ко д П рограм ної класи ф ікац ії видатків т а кредитування м ісц евого бю дж ету)

0113242

Лисичанська міська рада Л уганської області

26522196

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

(код за Є Д РП О У )

Л исичанська міська рада Л уганської області

26522196

(найм енування відповідального виконавця)

(код з а Є Д РП О У )

(ко д П рограм н ої класи ф ікац ії видатків т а кредитування м ісц евого бю дж ету)

0113242

3242

(код П рограм ної к л асиф ікації видатків т а кредитування м ісц евого бю дж ету)

(ко д Т ипової п р о гр ам н о ї
класиф ікації видатків т а

1090
(ко д Ф ункціональної класифікації
видатків т а кредитування бю дж ету)

Інш і заходи у сфері соціального захисту і
______
соціального забезпечення
(найм енування бю дж етної п рограм и згідн о з Т и п овою програмною

12208100000
(код бю дж ету)

класи ф ікац ією видатків т а кредитування м ісц евого бюджету)

кредитування м ісц евого бю дж ету)

4.

5.

Обсяг бюджетних призначень / бю джетних асигнувань -4250,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4250,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бю дж етний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами та доповненнями), Закон України
"Про Державний бю дж ет України на 2020 рік" від 14.11.2019 № 294-ІХ ", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"від 21.05.1997 № 280/97-ВР (із зм інам и та
доповненнями), Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 № 2493-ІІІ (із змінами та доповненями), наказ М іністерства фінансів України
"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бю джетів" від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами), наказ М іністерства
фінансів України від 29.12.2018 № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів М іністерства фінансів У країни", наказ М іністерства фінансів України від 20.0.2017 р. №793
"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, ріш ення міської ради від 23.01.2020 № 83/1179 «Про
міський бюджет на 2020 рік».

6.
N з/п

Цілі держ авної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бю дж етної програми
Ц іль держ авної політики
Координація роботи виконавчих органів міської ради з підготовки та проведення загальноміських заходів, відповідно до рішення виконавчого комітету від 03.09.2019 № 423,
керуючись п.22 ч.І ст.26 Закону У країни "Про місцеве самоврядування в Україні"

7.

Мета бюджетної програми: Підвищення рівня з підготовки та проведення загальноміських заходів у 2020 році

__

8.

Завдання бюджетної програми:

<
Завдання

М атеріальна та натуральна допомога головам вуличних комітетів
М атеріальна та натуральна допомога Почесним громадянам та членам їх сімей
9.
Напрями використання бю джетних коштів
______ гривень_______
N з/п
Напрями використання бюджетних коштів
1
2
1

М атеріальна та натуральна допомога головам
вуличних комітетів

2

М атеріальна та натуральна допомога Почесним
громадянам та членам їх сімей
У сього

10.
N з/п
1
1

Спеціальний фонд
4

Усього
5

4250

0

4250

0

0

0

4250

0

4250

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконую ться у складі бю дж етної програми:
(грн)_____________
Найменування м ісцевої / регіональної програми
2
П рограма загальноміських заходів з головами
вуличних комітетів та П очесними громадянами
м.Лисичанськ на 2020 рік
Усього

11.

Загальний фонд
3

Результативні показники бю джетної програми:

Загальний фонд
3

Спеціальний фонд
4

Усього
5

4250

0

4250

4250

0

4250

3

ефективності

V,

середній розмір заохочення голів вуличних комітетів:
бланки (4250 грн.: 170 чол.)
4

25

%

розрахунок

100

0

100

грн.

рішення сесії
Л исичанської міської
ради від 24.10.2019
№ 75/1107

0

0

0

од.

ріш ення виконкому
Л исичанської міської
ради

0

0

0

грн.

розрахункові дані

0

0

0

грн.

розрахункові дані

0

0

0

%

розрахунок

100

0

100

ефективності
середній розмір вручення грош ової винагороди з
присвоєнням звання "Почесний громадянин
м.Лисичанська" (бланк посвідчення "Почесний
громадянин м іста Лисичанська", стрічка з написом
"Почесний громадянин міста
Лисичанська"заохочення голів вуличних комітетів:
бланки, канцтовари та грошове заохочення

4

0

продукту
кількість заходів

3

25

М атеріальна та натуральна допомога Почесним
громадянам та членам їх сімей
затрат

видатки загального фонду

2

розрахункові дані

ЯКОСТІ

рівень забезпечення

1

грн.

оплата ритуальних послуг
якості
рівень забезпечення

Перший заступник міського голови
Андрій Ш АЛЬНЄВ___________
(ініціали/ініціал, прізвищ е)

ПОГОДЖ ЕНО:
Фінансове управління Л исичанської міської ради Луганської
.ДИ С

і-и

* ■*

фінансового управління по бю джету і
Онтро іьно-ревізійніи роботі Л исичанської м іської ради
;.д у ^ іс ь ф ш

Світлана МАЛИК____________
(ініціали/ініціал, прізвищ е)

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ М іністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу М іністерства фінансів У країни від 29 грудня 2018
року № 1209)

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Розпорядження міського голови від 25.08.2020 № 419______________
(найменування головного розпорядника кош тів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

І.

Лисичанська міська рада Луганської
області

0114082
(код Програмної класифікації видатків т а кредитування місцевого бюджету)

.

2

0114082
(код Програмної класифікації видатків т а кредитування місцевого бюджету)

3-

(код за ЄДРПОУ)

Лисичанська міська рада Луганської
області

26522196

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0114082_____________________________ 4082__________________0829_________ Інші заходи в галузі культури і містецтва________12208100000
(код П рограмної класифікації видатків т а кредитування місцевого бюджету)

(код Т ипової програмної

(код Ф ункціональної класифікації

класифікації видатків т а
видатків т а кредитування
кредитування місцевого бюджету) бюджету)

4.

26522196

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

(найменування бю джетної програми згідно з Типовою програмною

(код бюджету)

класифікацією видатків т а кредитування місцевого бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -56686,00 гривень, у тому числі загального фонду - 56686,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами та доповненнями), Закон
України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 № 294-ІХ ", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"від 21.05.1997 № 280/97-ВР (із
змінами та доповненнями), Закон України Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 № 2493-ІІІ (із змінами та доповненями), наказ Міністерства
фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами),
наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", наказ Міністерства фінансів України
від 20.0.2017 р. №793 Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від
23.01.2020 № 83/1179 «Про міський бюджет на 2020 рік».

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п

Ціль державної політики

1

Координація роботи виконавчих органів міської ради з підготовки та проведення загальноміських заходів, керуючись п.22 ч.І ст.26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні"

7.

Мета бюджетної програми: Підвищення рівня з підготовки та проведення загальноміських заходів у 2020 році

Підготовка та проведення загальноміських заходів у 2020 році
9.

N з/п
1

1

Напрями використання бюджетних коштів
гривень
Напрями використання бюджетних коштів
2

Загальний фонд
3

Спеціальний фонд
4

5

Підготовка та проведення загальноміських заходів
у 2020 році

56686

0

56686

56686

0

56686

Усього
10.
N з/п

Перелік місцевих / регіональних програм, що ви конуються у складі бю
джетної програми:
(гри)
1Іайменування місцевої / регіональної програми

1
1

Програма із підготовки та проведення
загальноміських заходів на 2020 рік
Усього
Результативні показники бюджетної програми:

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

56686

0

56686

56686

0

56686

3

4

ефективності
(
витрати на проведення одного заходу (56686 грн.:
34зах.)
якості
рівень забезпечення

грн.

розрахункові дані

1667

0

1667

%

розрахунок

100%

0

100%

Перший заступник міського голови
Андрій Ш АЛЬНЄВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Лисичанської міської ради Луганської
області
а фінансового управління по бюджету і контрольноі і с ь к о ї міської ради Луганської області

Світлана МАЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Д

023 W

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ М іністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу М іністерства фінансів України від 29 грудня 2018
року № 1209)

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Розпорядження міського голови від 25.08.2020 №419_______________
(найменування головного розпорядника кош тів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

Лисичанська міська рада Луганської
області

0118110
(код П рограмної класифікації видатків т а кредитування місцевого бюджету)

2.

0118110
(код П рограмної класифікації видатків т а кредитування місцевого бюджету)

0118110
(код Програмної класифікації видатків т а кредитування м ісцевого бюджету)

8110

26522196

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Лисичанська міська рада Л уганської
області

26522196

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0320

(код Типової програмної
(код Ф ункціональної класифікації
класифікації видатків т а
видатків т а кредитування
кредитування м ісцевого бюджету) бюджету)

Заходи із запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха
(найменування бю джетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків т а кредитування місцевого бюджету)

12208100000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -0,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами та доповненнями), Закон України
"Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 № 294-ІХ ", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"від 21.05.1997 № 280/97-ВР (із змінами та
доповненнями), Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 № 2493-ІІІ (із змінами та доповненями), наказ Міністерства фінансів
України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами), наказ
М іністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів М іністерства фінансів України", наказ М іністерства фінансів України від
20.0.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 23.01.2020 №
83/1179 «Про міський бюджет на 2020 рік».

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п
1

Ціль державної політики
Своєчасне реагування на загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та ліквідації іх наслідків на території мм.Лисичанськ, Новодружеськ та
Привілля.

'

8.

М е ™ бюДжетН01 п Р0 ГРам и : Своєчасне реагування н а ( _
мм.Л исичанськ, Новодруж еськ та Привілля.

эзи та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного _

Завдання бюджетної програми:

N з/п
1

9.

.родного характеру та ліквідації іх наслідків на території

Завдання
Затвердити номенклатуру та обсяг місцевого матеріального резерву для здійснення заходів спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та
надання термінової допомоги постраждалому населенню
Напрями використання бюджетних коштів

_______гривень_______________

N з/п
1

1

Напрями використання бюджетних коштів
2
Затвердити номенклатуру та обсяг матеріального
резерву для здійснення заходів, спрямованих на
запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних
ситуацій та надання термінової допомоги
постраждалому населенню
Усього

Загальний фонд
3

Спеціальний фонд
4

Усього
5

0

0

0

0

0

0

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(гри)_________________________________________
N з/п
1
1

Найменування місцевої / регіональної програми
2

Загальний фонд
3

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха
Усього

11.

Спеціальний фонд
4

Усього
5

0

0

0

0

0

0

Результативні показники бюджетної програми:
&

N з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

1

2

3

4

грн.

рішення Лисичанської
міської ради від
23.01.2020 №83/1179

1

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

5
6
7
Затвердити номенклатуру та обсяг матеріального резерву для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквіда цію наслідків надзвич айних ситуацій та
надання термінової допомоги постраждалому населенню
затрат

обсяг видатків на проведення загальноміських заходів

0

.

0

0

Щ

2

і

продукту
кількість заходів

3
4

ефективності
витрати на проведення одного заходу
якості
рівень забезпечення

од.

рішення виконкому
Лисичанської міської
ради

1

0

1

грн.

розрахункові дані

0

0

0

%

розрахунок

0%

0

0%

Перший заступник міського голови
Андрій Ш АЛЬНЄВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Лисичанської міської ради Луганської
області
Заступник: начальника фінансовою управління по бюджету і контрольно-ревізійній
робо^^'Л и^йЧансь^ад,міської ради Луганської області
—

+

oV,

Світлана МАЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗА ТВЕРД Ж ЕН О
Н аказ М іністерства ф інансів У країни
26 серпня 2014 р оку № 836
(у редакц ії н аказу М іністерства ф інансів У країни в ід 29 грудня 2018
року № 1209)

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Розпорядження міського голови від 25.08.2020 № 419________________
N

(найм енування головного розпорядника кош тів м ісцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0118230
______________________________

Л исичанська міська рада Л уганської
області

(код Профамної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26522196

(найменування головного розпорядника коштів місцевого ------------------------------------------------------------------------(7 од за ЄДРПОУ)
бюджету)

0118230

Л исичанська міська рада Л уганської
області

(ход П рограм ної класиф ікації видатків т а кредитування м ісцевого б ю дж ету)

---------------------------------- 0118230_________________________
(код П рограм ної класифікації видатків та кредитування м ісцевого бю дж ету)

(найм енування відповідального виконавця)

Інші заходи громадського порядку та
8230____________0380_________ безпеки
(ко д Т ипової п р о ф а м н о ї

(ко д Ф ункціональної класиф ікації

класиф ікації видатків та
видатків т а кредитування
кредитування м ісц евого бю дж ету) бю дж ету)

26522196
" ( Г од за Є ДРПО У )

12208100000

(найм енування бю дж етної програми згідн о з Типовою програмною ------------------ (код

бюджету)------------

класиф ікацією видатків т а кредитування м ісцевого бю джету)

4.

Обсяг бюджетних призначень / бю джетних асигнувань -42844,00 гривень, у тому числі загального фонду - 42844,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5.

Підстави для виконання бю джетної програми: Конституція України, Бю джетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами та доповненнями), Закон України
"Про Державний бю джет України на 2020 рік" від 14.11.2019 № 294-ІХ ", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"від 21.05.1997 № 280/97-ВР (із змінами та
доповненнями), Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 № 2493-ІІІ (із змінами та доповненями), наказ М іністерства фінансів
України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бю джетів" від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами), наказ
М іністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів М іністерства фінансів України", наказ М іністерства фінансів України від
20.0.2017 р. №793 Про затвердж ення складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 23.01.2020 №
83/1179 «Про міський бю джет на 2020 рік».

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бю джетної програми

N з/п
1

Ц іль держ авної політики
Здійснення Лисичанською міською радою наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту
законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики боротьби зі злочинністю

7.
Рі™

8.

nPa K" W

-

N з/п
1

б“

- ” ™ *( «

*

”Р » і

«

н

, координації р о б ™ ,

Завдання бю джетної програми:
Завдання
Забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики боротьби зі
ЗЛ О Ч И Н Н ІС Т Ю .

9.

N з/п
1

1

Напрями використання бю джетних коштів
гривень
Напрями використання бюджетних коштів
2
Здійснення Лисичанською міською радою наданих
законодавством повноважень у сфері забезпечення
належного рівня правопорядку, громадської безпеки,
захисту законних прав і інтересів громадян,
координації роботи з профілактики боротьби зі
злочинністю
Усього

10.

N з/п
1
1

Загальний фонд
3

Спеціальний фонд
4

Усього
5

42844 ,

0

42844

42844

0

42844

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконую ться у складі бю дж етної програми:
(грн)
Найменування м ісцевої / регіональної програми
2

Загальний фонд
3

М іська програма профілактики злочинності н а 20182020 роки
У сього

11.

N з/п
1

Спеціальний фонд
4

Усього
5

42844

0

42844

42844

0

42844

Результативні показники бю джетної програми:

Показник

Одиниця виміру

2

'І

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4
5
6
7
Здійснення Л исичанською міською радою наданих з аконодавством повної іажень у сфері забезпе1
іення належного рівня правопорядку, грома дської безпеки,
захисту законних прав і інтересів громадян, координ ації роботи з профілак т и к и боротьби зі злочі
інністю
■ ■»

1

затрат

обсяг видатків на проведення заходів (обслуговування
відеокамер і каналів зв'язку міської системи
відеоспостереження)
2

4

{

грн.

ріш ення Л исичанської
м іської ради від
23.01.2020 № 83/1179

42844

0

42844

од.

ріш ення Лисичанської
м іської ради від
23.01.2020 № 83/1179

57

0

57

грн.

розрахункові дані

752

0

752

%

розрахунок

100%

0

100%

продукту
кількість обслуговується обладнання системи
відеоспостереження та відеоконтролю

3

/

'("

ефективності
середня вартість обслуговування
якості
рівень забезпечення

Перший заступник міського голови
Андрій Ш АЛЬНЄВ
(ініціали/ініціал, прізвищ е)

ПОГОДЖ ЕНО:
Фінансове управління Л исичанської міської ради Луганської
області
управління по бю джету і контрольном іської ради Л уганської області

Світлана М АЛ И К
(ініціали/ініціал, п різвищ е)

