
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

« £5  » січня 2022 м. Лисичанськ № ■/Я'

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2022 рік

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 вересня 2017 року № 793 «Про 
затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування мі
сцевих бюджетів», розпорядженням керівника Лисичанської міської військово- 
цивільної адміністрації від 21.12.2021 №1517 "Про бюджет Лисичанської місь
кої територіальної громади на 2022 рік" зі змінами,

н а к а з у ю :

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2022 рік по головному ро
зпоряднику -  Управлінню житлово-комунального господарства Лисичанської 
міської військо-цивільної адміністрації за КПКВКМБ 1210160 «Керівництво і 
управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 
об’єднаних територіальних громадах», КПКВКМБ 1213242 «Інші заходи у сфе
рі соціального захисту і соціального забезпечення», КПКВКМБ 1216013 «За
безпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства», КПКВКМБ 
1216015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів», 
КПКВКМБ 1216017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів жит
лово-комунального господарства», КПКВКМБ 1216030 «Організація благоуст
рою населених пунктів», КПКВКМБ 1216090 «Інша діяльність у сфері житло
во-комунального господарства, КПКВКМБ 1217461 «Утримання та розвиток 
автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури щ  рахунок коштів місцевого 
бюджету», що додаються.

2. Координацію роботи та контроль щодо виконання цього наказу зали
шаю за собою.

і/т

Роман КУНЧЕНКО
В.о. начальника управління, 
заступник начальника управління ' І'л*



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

М  $  м  № / г ______________

1. 1200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03364197

(код за СДРПОУ)

2. 1210000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

03364197

(код за ЄДРПОУ)

3. 1210160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

1251900000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 9 674 198,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 674 198,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Державний бфджет України на 2022 рік", Закон України "Про військово-цивільні адміністрації1", Положення про управління житлово-комунального 
господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника Лисичанської міської 
військово-цивільної адміністрації від 11.03.2021 №19, розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністраці від 21.12.2021 №1515 "Про затвердження 
Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Лисичанської міської територіальної громади на 2022 рік", розпорядження керівника Лисичанської міської 
військово-цивільної адміністрації від 21.12.2021 №1517 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2022 рік"________________________________________

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№  з/п Ц іль держ авної політики

1 Організація житлово-комунального господарства та здійснення заходів з його реформування

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері у Лисичанській міській територіальній громаді

8. Завдання бюджетної програми



№  з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів
іривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 9 674 198,00 0,00 9 674 198,00

УСЬОГО 9 674 198,00 0,00 9 674 198,00

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
, затрат

1 кількість штатних одиниць од. штатний розпис 40,00 0,00 40,00
продукту

1 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. журнали обліку документації 4 400,00 0,00 5 750,00
1 кількість проектів нормативно-правових актів од. розрахунок 58,00 0,00 58,00

ефективності
1 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 

працівника
од. розрахунок 43,00 0,00 100,00

1 кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 
працівника

од. розрахунок 1,00 0,00 1,00

1 витрати на утримання однієї штатної одиниці гри. розрахунок 241 855,00 0,00 241 855,00
Я К О С Т І

1 частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скар, у їх загальних 
кількостях

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

В.о. начальника управління, заступник начальника управління

пого,
Роман КУНЧЕНКО

(пщійіс) ̂ (ініціапи/ініціал, прізвище)

Фінан^рбе управління Лисичат;ької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

іння Лисичанської міської ВЦА Ольга САПЕГИНА
ідпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Управління житлово-комунального господарстваЛисичанської міської військово- 
цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ЛХ 01 _______________

1. 1200000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03364197

(код за ЄДРПОУ)

2. 1210000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

03364197

(код за ЄДРПОУ)

3. 1213242

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

3242 1090

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення___________________________________________

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

1251900000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 121 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 121 200,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Закон України "Про військово-цивільні адміністрації", Закон України "Про органи самоорганізації населення", 
Положення про управління житлово-комунального господарства Л исичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, яке 
затверджено розпорядженням керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 11.03.2021 № 19, розпорядження керівника Лисичанської міської військово- 
цивільної адміністрації від 03.09.2021 №  988 "Про Програму міських заходів по роботі з головами будинкових комітетів м. Лисичанська на 2022 рік", розпорядження керівника 
Лисичанської міської військово-цивільної адміністраці від 21.12.2021 № 1515 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою  
Лисичанської м іської територіальної громади на 2022 рік", розпорядження керівника Л исичанської міської військово-цивільної адміністрації і від 21.12.2021 № 1517 "Про бюджет 
Лисичанської міської територіальної громади на 2022 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№  з/п Ц іль держ авної політики

1 Організація житлово-комунального господарства шляхом забезпечення підтримки окремих категорій громадян

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання матеріальної допомоги та заохочень



8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Реалізація забезпечення функціонування органів самоорганізації населення шляхом виплати заохочення головам будинкових комітетів

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5

1 Реалізація забезпечення функціонування органів самоорганізації населення шляхом 
виплати заохочення головам будинкових комітетів

121 200.00 0.00 121 200,00

УСЬОГО 121 200,00 0,00 121 200,00

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

і Програма міських заходів по роботі з головами будинкових комітетів м. Лисичанська 
на 2022 рік

121 200,00 0.00 121 200.00

Усього 121 200,00 0,00 121 200,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

І
кількість будинкових комітетів од. журнал реєстрації будинкових 

комітетів
202.00 0.00 202,00

продукту
І кількість виплачених заохочень головам будинкових комітетів од. розрахунок 202.00 0.00 202,00

ефективності
1 середня сума заохочення на один орган самоорганізації грн. розрахунок 600.00 0.00 600,00

якості
1 динаміка середньої виплати у порівнянні з попереднім роком в іде. розрахунок 100,00 0,00 100.00

Роман КУНЧЕНКО

( ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга САПЕГИНА

В.о. начальника управління, заступник начальника управління
-'^'(підпис)

ірької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області
ігану)

вління Лисичанської міської ВЦА
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління житлово-комунального господарстваЛисичанської міської військово- 
цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

с ^ Г ,  €-/. ЛОМ  № /<А/_____________________________

1. 1200000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03364197

(код за ЄДРПОУ)

2. 1210000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

03364197

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216013
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

6013 0620

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету )

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства___________________________________________

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

1251900000
(код бюджету')

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 8 752 224,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 752 224,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Закон України "Про військово-цивільні адміністрації". Положення про управління житлово-комунального 
господарства Л исичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Л уганської області, яке затверджено розпорядженням керівника Лисичанської міської 
військово-цивільної адміністрації від 11.03.2021 № 19, розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністраці від 21.12.2021 № 1515 "Про затвердження 
Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Лисичанської міської територіальної громади на 2022 рік", розпорядження керівника Лисичанської міської 
військово-цивільної адміністрації від 21.12.2021 № 1517 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2022 рік", розпорядження керівника Лисичанської міської 
військово-цивільної адміністрації від 18.01.2022 № 55, "Про виділення коштів на фінансову підтримку ЛКСП "Лисичанськводоканал", розпорядження керівника Лисичанської міської 
військово-цивільної адміністрації від 19.01.2022 №61 "Про внесення змін до бюджету Лисичанської міської територіальної громади на 2022 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№  з/п Ц іль держ авної політики

3 Організація житлово-комунального господарства та підтримки комунальних підприємств галузі

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства



8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечення фінансової підтримки ЛКСП "Лисичанськводоканал" для забезпечення надання п о с л у г  з  водопостачання та водовідведення міста

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення фінансової підтримки ЛКСП "Лисичанськводоканал” для забезпечення 
надання п о с л у  г  з  водопостачання та водовідведення міста

8 752 224,00 0.00 8 752 224,00

УСЬОГО 8 752 224,00 0,00 8 752 224,00

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

№  з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Лисичанської 
міської територіальної громади на 2022 рік

8 752 224,00 0,00 8 752 224,00

Усього 8 752 224,00 0,00 8 752 224,00

1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

1 кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової 
підтримки

од. листи ЛКСП 
"Лисичанськводоканал"

1.00 0,00 1.00

продукту

2
кількість комунальних підприємств, яким планується надання 

фінансової підтримки
од листи ЛКСП 

"Лисичанськводоканал"
1.00 0.00 1.00

•ефективності
3 середня сума фінансової підтримки одного підприємства грн. розрахунок 8 752 224,00 0.00 8 752 224,00

якості

4
відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується 

надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її 
потребують

відс.
розрахунок

100,00 0,00 100.00

рння, заступник начальника управлінняВ.о. на'рілйпікіі
„  *  ***«>“ '  Л'/с ,

с і ) мі ської  військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

Роман КУНЧЕНКО

( ін іц іа л и  ін іц іал , пр ізвищ е)

и

піння Лисичанської міської ВЦА Ольга САПЕГИНА
(ініціали ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ а ___________________________

І. 1200000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03364197

(код за ЄДРПОУ)

2. 1210000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

03364197

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216015 6015 0620
Забезпечений надійної та безперебійної експлуатації' ліфі ів

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

1251900000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 478 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 478 300,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Закон України "Про військово-цивільні адміністрації", Положення про управління житлово-комунального 
господарства Л исичанської міської вій£Іьково-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника Лисичанської міської 
військово-цивільної адміністрації від П .03.2021 № 19, розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністраці від 21.12.2021 № 1515 "Про затвердження  
Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Л исичанської міської територіальної громади на 2022 рік", розпорядження керівника Лисичанської міської 
військово-цивільної адміністрації від 21.12.2021 № 1517 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2022 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№  з/п Ціль держ авної політики

1 Організація житлово-комунального господарства та ефективного функціонування ліфтів

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду і прибудинкових територій та об'єктів комунального господарства



8. Завдання бюджетної програми
№  з/п Завдання

1 Проведення технічного огляду та експертного обстеження ліфтів

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
І Проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження ліфтів 478 300,00 0,00 478 300,00

УСЬОГО 478 300,00 0,00 478 300,00

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

№ з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Лисичанської 
міської територіальної громади на 2022 рік

478 300.00 0.00 478 300,00

Усього 478 300,00 0,00 478 300,00

І. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

І кількість ліфтів, які потребують проведення технічного огляду та 
експертного обстеження

од. плановий перелік 101.00 0.00 101.00

продукту
і кількість ліфтів, щодо яких проведено технічний огляд та експертне 

обстеження
од. акт виконаних робіт/послуг 101,00 0,00 101.00

ефективності

1 середньо річні витрати на проведення технічного огляду та 
експертного обстеження 1 ліфта

грн. розрахунок 4 736.00 0.00 4 736.00

якості

1
питомага вага кількості ліфтів, на яких проведено технічний огляд та 

експертне обстеження, до кількості ліфтів, які потребують таких 
робіт

відс.
розрахунок

100.00 0.00 100.00

г, ‘З'КЇАЇНД " „  .В.Оуданал.і^ііи^уїТрашшіня, заступник начальника управління
(підпис)

52. Роман КУНЧЕНКО

( ін іц іа л и  ін іц іал , пр ізвищ е)

<г
ді%інеіжої міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області
§рф борну)А; Со

5ф' управління Лисичанської міської ВЦА Ольга САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

м .п



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Ж  &і. а  о л /. № / X  __________________

1. 1200000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03364197

(код за ЄДРПОУ)

2. 1210000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Управління житлово-комунального господарства Лисичанськ’ої міської військово-цивільної 
адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області______________________________

(найменування відповідального виконавця)

03364197

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216017

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

6017 0620

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

Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів 
житлово-комунального господарства___________________

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

1251900000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 152 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 152 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Закон України "Про військово-цивільної адміністрації". Закон України "Про зайнятість населення", Положення про 
управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Ссвсродонсцької о району Луганської області, яке затверджено 
розпорядженням керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 11.03.2021 №19, розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної 
адміністраці від 21.12.2021 №»1515 "Про Затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Лисичанської міської територіальної громади на 2022 
рік", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 21.12.2021 №»1517 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2022 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№  з/п Ціль державної політики

1 Організація житлово-комунального господарства та функціонування житлового фонду

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду і нрибудинкових територій та об'єктів комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Організація проведення громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій шляхом залучення безробітних осіб
2 Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію житлових будинків



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію житлових будинків 100 000,00 0,00 100 000,00

2 Організація проведення громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій 
шляхом залучення безробітних осіб

52 000,00 0,00 52 000,00

УСЬОГО 152 000,00 0,00 152 000,00

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 1 Ірограма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Лисичанської 
міської територіальної громади на 2022 рік

152 000.00 0,00 152 000,00

Усього 152 000,00 0,00 152 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п П оказники
О диниця

виміру
Дж ерело інф орм ац ії Загальний ф онд С пеціальний фонд У сього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

2 кількість необхідних технічних обстежень житлового будинку од лист балансоутримувача 2,00 0,00 2,00
продукту

1 кількість безробітних осіб, яких планується залучити до 
громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій

од. розрахунок 12,00 0,00 12,00

2 кількість технічних обстежень житлового будинку, які планується 
провести

од. лист балансоутримувача 2,00 0,00 2,00

ефективності
1 середньо річні витрати на залучення до громадських робіт з 

благоустрою прибудинкових територій 1 безробітної особи
грн розрахунок 4 333,00 0,00 4 333,00

2 середня сума витрат на 1 технічне обстеження житлового будинку грн. розрахунок 50 000,00 0,00 50 000,00

якості
1 питома вага фактично залучених безробітних осіб до громадських 

робіт до запланованої кількості
відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

2 питома вага проведених технічних обстежень житлового будинку до 
запланованої кількості

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

В.о. нача; заступник начальника управління Роман КУНЧЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

ня Лисичанської міської ВЦА
/ / ї  Підпис}

Ольга САПЕГИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

01 № ______________

І. 1200000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03364197

(код за ЄДРПОУ)

2. 1210000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

03364197

(код за ЄДРПОУ)

з . __________ 1216030__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

______________ 6030______________
(код Типової програмної класифікації видатків та 
• кредитування місцевого бюджету)

_________ 0620___________  Організація благоустрою населених пунктів______________
(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

1251900000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 17 853 903,00 гривень, у тому числі загального фонду 17 853 903,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", "Про військово-цивільні адміністрації", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Положення про 
управління житлово-комунального» господарства Л исичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, яке затверджено 
розпорядженням керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 11.03.2021 № 19, розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанська від 
07Л2.2020 № 827 "Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська на 2021 - 2025 роки", розпорядження керівника 
Лисичанської м іської військово-цивільної адміністраці від 21.12.2021 № 1515 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою  
Лисичанської міської територіальної громади на 2022 рік", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації і від 21.12.2021 № 1517 "Про бюджет 
Лисичанської м іської територіальної громади на 2022 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Організація житлово-кому нального господарства та об'єктів благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми 
Підвищення рівня благоустрою міста



а. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста
2 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту' та поліпшення його екологічних умов
3 Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)
4 Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста
5 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
6 Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах
7 Поточний ремонт об' єктів благоустрою
8 Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
І Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста 1 850 000,00 0.00 1 850 000,00
2 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення 8 807 728,00 0.00 8 807 728,00

3 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та 
поліпшення його екологічних умов

2 993 238,00 0.00 2 993 238,00

4 Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських 
могилах

5 877,00 0,00 5 877,00

5 Послуги п о  санітарному очищенню і прибиранню міста 1 825 080,00 0.00 1 825 080,00
6 Поточний ремонт об'єктів благоустрою 2 049 000,00 0,00 2 049 000.00
7 Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо) 180 900,00 0.00 180 900,00
8 Забезпечення облашту вання та утримання окремої території (парку, скверу тощо) 142 080,00 0.00 142 080,00

УСЬОГО 17 853 903,00 0,00 17 853 903,00

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

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Лиеичанської 
міської територіальної громади на 2022 рік

17 353 903.00 0.00 17 353 903,00

2 Програма регу лювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська 
на 2021-2025 роки

500 000,00 0,00 500 000,00

Усього 17 853 903,00 0,00 17 853 903,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

2 площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду га інвентраизація зелених насаджень 86.70 0.00 86,70

3 площа земель водного фонду , які потребують благоустрою га. інвентаризаційні відомості 1,70 0,00 1,70

4 загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою та утримання га. проєкт землеустрою 92.99 0,00 92,99



4 кількість об'єктів, що потребують оформлення правовстановлюючих 
документів

од.
інвентаризаційні відомості 13,00 0,00 13,00

7 кількість елементів благоустрою, що портебують поточного ремонту од. акт обстеження 1,00 0,00 1,00

7
площа тротуарів, що потребують проведення поточного ремонту тис. кв.м розрахунок 2 366,90 0,00 2 366,90

продукту

1 кількість ветеренарних послуг з профілактичного щеплення 
безпритульних/бродячих тварин

од. розрахунок 336,00 0,00 336,00

1 обсяг відходів, які планується вивезти з несанкціонованих звалищ куб.м. план робіт 1 304,18 0,00 1 304,18
1 площа утримання троту арів тис. кв.м перелік троту арів 62,95 0,00 62,95

2
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується догляд га. інвентаризація зелених насаджень 86.70 0.00 86,70

3
кількість об'єктів благоустрою (водних об'єктів), які планується 

утримувати
од. інвентаризаційні відомості 1,00 0,00 1.00

3
площа земель водного фонду. на якій планується здійснити 

благоустрій
га. інвентаризаційні відомості 1,70 0.00 1,70

4 площа кладовищ, благоустрій та утримання яких планується 
здійснювати

га. план робіт 92,99 0,00 92,99

4 кількість об'єктів, по яким планується оформлення 
правовстановлюючих доку ментів

од. інвентаризаційні відомості 13,00 0,00 13.00

5 кількість світлоточок. які знаходяться на утриманні од. акт інвентаризації 7 694.00 0.00 7 694,00
5 середні витрати споживання електроенергії тис.кВт.год розрахунок 1 493,04 0.00 1 493,04

6 кількість "Вічних вогнів", на яких планується постачання 
природного газу

од. план робіт 2.00 0.00 2,00

6 кількість природного газу, який постачається на "Вічні вогні" тис. куб.м розрахунок 0,36 0.00 0.36
7 кількість елементів благоу строю, що плану ється відремонту вати од. акт обстеження 1.00 0.00 1,00

7
площа троту арів, на яких плану ється проведення поточного ремонту тис. кв.м розрахунок 2 366.90 0.00 2 366,90

8 кількість малих архітектурних форм, які планується придбати од. розрахунок 46.00 0,00 46,00
ефективності

1 середньорічні витрати на 1 послугу' з профілактичного щеплення 
безпритульних/бродячих тварин

грн. розрахунок 1 488,00 0.00 1 488.00

1 середньорічні витрати на вивезення 1\іЗ з несанкціонованих звалищ грн. розрахунок 249.26 0.00 249,26

1 середня вартість у тримання тротуарів за 1 кв.м грн. розрахунок 15,89 0,00 15,89
2 середні витрати на у тримання (догляд) 1 м.кв газону грн. розрахунок 2,31 0.00 2,31
2 середні витрати на видалення 1 дерева грн. розрахунок 2 862,15 0,00 2 862,15
2 середні витрати на догляд 1 дерева (куща) грн розрахунок 107.72 0.00 107.72
2 середні витрати на догляд 1 м.кв квітників грн. розрахунок 113,92 0,00 113,92

2 середні витрати на поточний ремонт 1 од. малих архітекту рних форм грн. розрахунок 201.23 0,00 201,23

2 середні витрати на поточний ремонт зелених насаджень грн. розрахунок 4 164,29 0.00 4 164,29

3 середньо річні витрати на утримання 1 об'єкту благоустрою (водного
об' ЄКТУ )

грн. розрахунок 180 900.00 0.00 180 900.00

3 середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду грн. розрахунок 106 411.80 0.00 106 411,80

4 середньорічні витрати на благоустрій та у тримання 1 га кладовища грн. розрахунок 16 131.00 0,00 16 131,00

4 середні витрати на оформлення правовстановлюючих документів 1 
об'єкта

грн. розрахунок 26 923,00 0.00 26 923,00

5 середні витрати на утримання 1 світлоточки ліній зовнішнього 
освітлення

грн. розрахунок 338.00 0,00 338,00

5 середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії грн. розрахунок 4,16 0,00 4,16
6 середні витрати на постачання ІмЗ природного газу грн. розрахунок 16,55 0,00 16.55
7 середні витрати на ремонт 1 елементу7 благоу строю грн. розрахунок 49 000,00 0.00 49 000,00
7 середня вартість І кв.м. поточного ремонту тротуарів грн. розрахунок 845,00 0,00 845,00



8 середні витрати на придбання 1 малої архітектурної форми грн. розрахунок 3 089,00 0,00 3 089,00
ЯКОСТІ

1
питома вага кількості послуг з профілактичного щеплення 

безпритульних/бродячих тварин до запланованої кількості послуг в іде.
розрахунок

100,00 0,00 100,00

1 питома вага обсягу вивезених відходів до запланованого обсягу в іде. розрахунок 100,00 0,00 100,00

1 питома вага площі тротуарів, які утримувались (прибирались), до 
запланованої площі

В іде. розрахунок 100,00 0,00 100,00

2 питома вага площі зелених насаджень.які утримуються, до 
запланованої площі

в іде. розрахунок 100,00 0,00 100,00

2 питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості 
зелених насаджень, що потребують оновлення

в іде. розрахунок 100,00 0,00 100,00

3 питома вага виконаних послуг до запланованої кількості утримання 
об'єктів благоустрою (водних об'єктів)

в іде. розрахунок
100.00 0.00 100.00

3
питома вага площі земель водного фонду, на яких буде здійснений 

благоустрій, у загальній площі земель водного фонду, які 
потребують благоустрою

в іде.
розрахунок

100,00 0,00 100.00

3 кількість отриманих санітарних паспортів од. розрахунок 1.00 0,00 1.00

4 питома вага площі кладовищ, благоустрій та утримання яких 
планується здійснювати, у загальній площі діючих кладовищ

В і де. розрахунок 100.00 0,00 100,00

4
питома вага кількості об'єктів, по яким планується оформлення 

правовстановлюючих документів, до кількості об'єктів, що 
потребують оформлення правовстановлюючих документів

в іде.
розрахунок

100.00 0,00 100.00

5 динаміка рівня освітлення вулиць в іде. розрахунок 90,00 0,00 90,00

5 питома вага утриманих світлоточок до загальної наявної кількості в і де. розрахунок 100,00 0,00 100.00

6 динаміка середніх витрат на ІмЗ природного газу, який постачається 
на "Вічні вогні" порівняно з попереднім роком

в іде. розрахунок 214,00 0.00 214,00

7
відсоток кількості елементів благоустрою, які плануються 

відремонтувати, до кількості елементів благоустрою, що портебують 
ремонту

в іде.
розрахунок

100.00 0,00 100.00

7 питома вага площі тротуарів, на яких здійснений поточний ремонт 
до запланованої площі

в і де. розрахунок 100.00 0,00 100.00

8 питома вага придбаних малих архітектурних форм до запланованої 
кількості

в іде. розрахунок 100.00 0,00 100.00

В.о. начальника управління, заступник начальника управління
»

О ф п її
Роман КУНЧЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

с№. 01-ЗОЛА №

І. 1200000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03364197

(код за ЄДРПОУ)

2. 1210000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

03364197

(код м  ЄДРПОУ)

3. 1216090
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

6090

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
_________________________  господарства___________________________________________

(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми зпдно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

1251900000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 137 874,00 гривень, у тому числі загального фонду 137 874,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Державний бірджет України на 2022 рік", Закон України "Про віськово-цивільні адміністрації", Закон України "Про поховання та похоронну справу", 
Положення про управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Л уганської області, яке 
затверджено розпорядженням керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 11.03.2021 № 19, розпорядження керівника Л исичанської міської військово- 
цивільної адміністраці від 21.12.2021 № 1515 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Л исичанської міської територіальної 
громади на 2022 рік", розпорядження керівника Л исичанської міської військово-цивільної адміністрації від 21.12.2021 № 1517 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної 
громади на 2022 рік"____________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№  з/п Ц іль держ авної політики

1 Організація житлово-комунального господарства та іншої діяльності у сфері житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми
'Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства



Завдання бюджетної програми 

№ з/п Завдання

_1__________[Організація поховання померлих одиноких громадян

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
і Організація поховання померлих одиноких громадян 13 7 874,00 0.00 13 7 874,00

УСЬОГО 137 874,00 0,00 137 874,00

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

і Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Лисичанської 
міської територіальної громади на 2022 рік

137 874,00 0.00 137 874,00

Усього 137 874,00 0,00 137 874,00

І. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
продукту

1 кількість планових поховань померлих одиноких громадян од. розрахунок 36.00 0.00 36.00
ефективності

1 середньо річні витрати на 1 поховання гри. розрахунок 3 830.00 0.00 3 830.00
якості

1 динаміка середньорічних витрат на 1 поховання померлого 
одинокого \ иорівнянні з попереднім роком

в іде. розрахунок 125.00 0.00 125.00

В.о. начальника управління, заступник начальника управління Роман КУНЧЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

,2501 № /X______________

1. 1200000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03364197

(код за СДРПОУ)

2. 1210000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

03364197

(код за ЄДРПОУ)

3. 1217461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної ктасифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

1251900000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 12 132 395,00 гривень, у тому числі загального фонду 12 132 395,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Закон України "Про військово-цивільні адміністрації", Закон України "Про благоустрій населених пунктів". 
Положення про управління житлово-комунального господарства Л исичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, яке 
затверджено розпорядженням керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 11.03.2021 № 19, розпорядження керівника Лисичанської міської військово- 
цивільної адміністраці від 21.12.2021 № 1515 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Л исичанської міської територіальної 
громади на 2022 рік", розпорядження керівника Л исичанської міської військово-цивільної адміністрації від 21.12.2021 № 1517 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної 
громади на 2022 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№  з/п Ц іль держ авної політики

14 Організація житлово-комунального господарства та функціонування інфраструкту ри автомобільних доріг міста

7. Мета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг



8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури
2 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури 4 019 890,00 0,00 4 019 890,00
2 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури 8 112 505,00 0,00 8 112 505,00

УСЬОГО 12 132 395,00 0,00 12 132 395,00

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Лисичанської 
міської територіальної громади на 2022 рік

12 132 395,00 0.00 12 132 395,00

Усього 12 132 395,00 0,00 12 132 395,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники
Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

2 площа вулично-дорожньої мережі, всього тис.квм перелік доріг 1 603.20 0.00 І 603,20
продукту

1 кількість діючих світлофорних об'єктів, які плану ється утриму вати 
*

од. план робіт 7.00 0,00 7.00

1 обсяг споживання електроенергії на світлофорні об'єкти в рік тис.кВт.год розрахунок 11.38 0,00 11.38
1 протяжність утримання доріг км. перелік доріг 349,35 0,00 349.35

1 кількість об'єктів транспортної інфраструкту ри, які планується 
утримувати

тис.квм інвентаризаційні відомості
1 603.20 0.00 1 603.20

2 площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести 
поточний ремонт асфальтобетонного покриття

тис.квм план робіт
9.60 0,00 9,60

ефективності
1 середні витрати на утримання 1 світлофорного об'скту грн. розрахунок 62 383.00 0.00 62 383.00
1 середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії грн. розрахунок 4,16 0,00 4.16
1 середні витрати на утримання 1 км доріг грн. розрахунок 14 180,50 0.00 14 180.50

1 середня вартість утримання одного об'єкта транспортної 
інфраструктури (1 тис. м2)

грн. розрахунок 2 507.40 0,00 2 507,40

2 середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої 
мережі

грн. розрахунок 845,00 0.00 845,00

якості

1 динаміка кількості світлофорних об'єктів, що утриму ються, 
порівняно з попереднім роком

відс. розрахунок 100.00 0.00 100,00



1 темп зростання середніх витрат на споживання 1 кВт електроенергії 
порівняно з попереднім періодом

В іде. розрахунок 101,90 0,00 101,90

І динаміка кількості автодоріг, що утримуються, порівняно з 
попереднім роком

В іде. розрахунок 100,00 0,00 100,00

1 динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що 
утримуються, порівняно з попереднім роком

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

2
динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту 

(асфальтобетонного покриття) площі вулично-дорожної мережі 
порівняно з попереднім роком

в іде.
розрахунок

95.00 0.00 95,00

В.о. начальника управління, заступник начальника управління 

ПОГОДЖЕНО:

Роман КУНЧЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

і


