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Про внесення змін до розпорядження
•
• U
•
••
•
•
•••
керівника віиськово-цивільної адміністрації
від 01,09.2020 №246
Керуючись Законом України від 03.02.2015 №141-VIII «Про військовоцивільні адміністрації», 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 керівника військово-цивільної
адміністрації від 01.09.2020 №246 та викласти паспорт бюджетної програми на
2020 рік по головному розпоряднику військово-цивільної адміністрації міста
Лисичанськ Луганської області у новій редакції за:
КПКВКМБ - 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад».
2.

Дане розпорядження підлягає оприлюдненню.

3.

Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Керівник
військово-цивільної адмініст

ЗА ТВЕРДЖ ЕН О
Наказ М іністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу М іністерства фінансів У країни від 29 грудня 2018
р о к у № 1209)

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від
____________________________
21.09.2020 № 3 6 3
(найменування головного розпорядника кош тів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Військово-цивільна адміністрація міста
Лисичанськ Л уганської області

0210150
(код Програмної класифікації видатків т е кредитування м ісцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

2.

0210150
(код П рограмної класифікації видатків т а кредитування місцевого бюджету)

3

.

0210150
Ш видатків т а кредитування місцевого
бюджету)

43745697
(код за ЄДРПОУ)

Військово-цивільна адміністрація міста
Лисичанськ Луганської області

43745697

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0150

0111

(код Типової програмної

(код Ф ункціональної класифікації

класифікації видатків т а
видатків т а кредитування
кредитування м ісцевого бюджету) бюджету)

Організаційне, інформаційно- аналітичне
та матеріально- технічне забезпечення
діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі ії створення),
міської, селищної, сільськ ої рад
(найменування бюджетної програми згідно з'ти п о во ю програмною

12208100000
(код бюджету)

класифікацією видатків т а кредитування місцевого бюджету)

! р т в ш ! ЮДЖЄТНИХ ПрИЗНаЧЄНЬ 1 бюджетних асигнувань -9695039,00 гривень, у тому числі загального фонду - 9695039,00 гривень та спеціального фонду - 0,00

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами та доповненнями) Закон
України Про військово-цивільні адміністрації" від 03.02.2015 №141-VIII, 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 програмноцільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209
ро 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

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
—
----------------------------——____________ _____ __________________________ ІДіль державної політики
Здійснення відповідно до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" повноважень в межах міста Лисичанськ Луганської області

7.
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8.

Завдання бюджетної програми:

N з/п
1

N з/п
1

Напрями використання бюджетних коштів
2
Забезпечення виконання наданих
законодавством'5!ювноважень
Усього

N з/п
1

1

діяльності ,ій с ь т о и ,іл ьн о ї адміністрації м іст,

Здійснення відповідно до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" повноважень в межах міста Лисичанськ Луганської області

Л
Напрями використання бюджетних коштів
гривень

1 0

„ х ,™

----------------- --------- —
—
__________ ____ ___________ ____________________________ Завдання

9.

1

™

_

Загальний фонд
3
9695039

Спеціальний фонд
4

Усього
5

0

9695039

0

9695039

.

9695039

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)_____________
Найменування місцевої / регіональної
програми
2
Програма із підготовки та проведення
загальноміських заходів на 2020 рік, яка
затверджена рішенням Л исичанської міської
ради Луганської області від 24.10.2019
№75/1108 зі змінами
Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

3

4

* Усього
5

60934

0

60934

60934

0

60934

"

■

“

---------- ----------------- —-------- ---

11.

Результативні показники бюджетної програми:

Показник

затрат
кількість штатних одиниць
площа приміщень
витрати на утримання ВЦА м.Лисичанськ
продукту
кількість отриманих листів, скарг, заяв,
пропозицій
кількість розпоряджень міського голови,
рішень виконкому та вхідних, вихідних
документів
кількість сесій, нарад та засідань комісій
ефективності
кількість виконаних листів, скарг, заяв,
пропозицій на одного працівника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

кв.м.

штатнии розпис
технічні паспорта
кошторис

9232898

9232898

15000

15000

85490

85490

Усього

внутрішній облік

внутрішній облік
внутрішній облік

розрахунок

кількість підготовлено розпоряджень
міського голови, рішень виконкому та
вхідних, вихідних документів на одного
працівника

розрахунок

кількість підготовлено сесій, нарад та
засідань комісій на одного працівника

розрахунок

витрати на утримання однієї штатної одиниці

Спеціальний фонд

коштирис

відсоток вчасно виконаних листів, звернень,
заяв, скарг_________

розрахунок

відсоток вчасно виконаних доручень, листів.
звернень, заяв, скарг______

розрахунок

Керівник військово-цивільної адміністрації
Олександр ЗАЇКА____________
(ініціали/ініціал, прізвище)

П О Г О Д Ж Е Н О ^ ^ К М Ї^
Фінансове уп\Ш $пій$ЖешРаі
Луганської і

JLм іської ради

Начальний
Іо >.
.09.2020
М .П .

Ольга САПЕГИНА
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

