
 

 
УКРАЇНА 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 31.03.2020                                                                                              № 214 

м. Лиман 
 

 Про затвердження паспорту 

бюджетної програми на 

2020 рік в новій редакції 

 
  

 

 

 

 
Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про де-

які питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання міс-

цевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 

1209) та рішення міської ради від 19.12.2019 року №7/73-4518 «Про бюджет Лиман-

ської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» зі змінами, керуючись ст.42 За-

кону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

 

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2020 рік, головним розпорядником 

якої є виконавчий комітет Лиманської міської ради Донецької області за 

КПКВК МБ 0217330 «Будівництво¹ інших об’єктів комунальної власності», ви-

клавши його в новій редакції (додається). 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова         П.Ф.Цимідан 



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Лиманської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Лиманської міської ради 38068238

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Виконавчий комітет Лиманської міської ради 38068238

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0217330 7330 0443 0550100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 31443998,25 гривень,у тому числі

загального фонду 0,00 гривень, та спеціального фонду - 31443998,25 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (зі змінами та доповненнями); 

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-4 (зі змінами та доповненнями);

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (зі змінами та доповненнями);

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

_31.03.2020№ 214_

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Будівництво інших об’єктів комунальної 
власності

(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)

Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про  деякі питання  запровадження програмно-цільового методу складання та 
використання місцевих бюджетів" зі змінами; 



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

N з/п Ціль державної політики

1

7. Мета бюджетної програми Поліпшення соціальної інфраструктури міста.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1

2 Улаштування електричних мереж в межах адміністративної будівлі Лиманської міської ради за адресою м. Лиман вул. Привокзальна,9

3

4

5

6 Капітальний ремонт адміністративних будівель 

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Рішення міської ради від 19.12.2019 № 7/73-4518 "Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" зі змінами від 
27.03.2020 №7/77-5370;

Рішення міської ради від 19.12.2019 № 7/73-4517 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної 
територіальної громади на 2020 рік" зі змінами від 27.03.2020 №7/77-5369.

Задоволення різнопланових потреб населення, розвиток регіону та інфраструктури, забезпечення доступності різнопланових життєвих благ 
населення, підвищення рівня та якості життя населення.

Реконструкція дитячого майданчика, прилеглої території до будівлі Центра культури та дозвілля ім.Горького, частини тротуарів та дороги по 
вулиці Незалежності під площу Незалежності в місті Лиман

Корегування проектно-кошторисної документації по об'єкту  "Будівництво електромереж до промислового майданчика Індустріального парку 
"Лиманський"

Корегування проектно-кошторисної документації по об'єкту  "Будівництво водопровідної мережі до промислового майданчика Індустріального 
парку "Лиманський"

Корегування проектно-кошторисної документації по об'єкту  "Будівництво газопроводу середнього тиску до промислового майданчика 
Індустріального парку "Лиманський"

Напрями використання 
бюджетних коштів



1

2

3

4

Реконструкція дитячого 
майданчика, прилеглої території 
до будівлі Центра культури та 
дозвілля ім.Горького, частини 
тротуарів та дороги по вулиці 
Незалежності під площу 
Незалежності в місті Лиман

29 914 312,25 29 914 312,25

Улаштування електричних мереж 
в межах адміністративної будівлі 
Лиманської міської ради за 
адресою м. Лиман вул. 
Привокзальна,9

25 229,00 25 229,00

Корегування проектно-
кошторисної документації по 
об'єкту  "Будівництво 
електромереж до промислового 
майданчика Індустріального парку 
"Лиманський"

16 534,00 16 534,00

Корегування проектно-
кошторисної документації по 
об'єкту  "Будівництво 
водопровідної мережі до 
промислового майданчика 
Індустріального парку 
"Лиманський"

4 860,00 4 860,00



5

6

Усього 0,00

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

(грн)

N з/п Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 0,00 1478203,00 1478203,00

2 0,00 29965795,25 29965795,25

Усього 0,00 31443998,25 31443998,25

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

Корегування проектно-
кошторисної документації по 
об'єкту  "Будівництво газопроводу 
середнього тиску до промислового 
майданчика Індустріального парку 
"Лиманський"

4 860,00 4 860,00

Капітальний ремонт адміністративних 
будівель 

1 478 203,00 1 478 203,00

31 443 998,25 31 443 998,25

Найменування місцевої / 
регіональної програми

Програма розвитку місцевого 
самоврядування Лиманської 
об'єднаної територіальної громади 
на 2020рік  від 19.12.2019р № 7/73-
4508

Програма економічного і 
соціального розвитку Лиманської 
об'єднаної територіальної громади 
на 2020 рік зі змінами

Одиниця 
виміру



1 затрат

обсяги видатків гривень кошторис 29914312,25 29914312,25

2 продукту

розрахунок 19272 19272

3 ефективності

гривень розрахунок 1552,22 1552,22

4 якості

% розрахунок 100 100

Завдання 2.Улаштування електричних мереж в межах адміністративної будівлі Лиманської міської ради за адресою м. Лиман вул. Привокзальна,9

1 затрат

обсяги видатків гривень кошторис 25229,00 25229,00

2 продукту

робочий проект одиниць розрахунок 1 1

3 ефективності

Середня вартість проекту гривень розрахунок 25229,00 25229,00

4 якості

% розрахунок 100 100

1 затрат

обсяги видатків гривень кошторис 16534,00 16534,00

2 продукту

Завдання 1.Реконструкція дитячого майданчика, прилеглої території до будівлі Центра культури та дозвілля ім.Горького, частини тротуарів та 
дороги по вулиці Незалежності під площу Незалежності в місті Лиман

площа території, яка буде 
використана під площу Незалежності 
міста Лиман

м²

Середня вартість 1 м² площі 
Незалежності

прогнозований відсоток виконання 
завдання даної програми

прогнозований відсоток виконання 
завдання даної програми

Завдання 3.Корегування проектно-кошторисної документації по об'єкту  "Будівництво електромереж до промислового майданчика Індустріального 
парку "Лиманський"



кількість ПКД на коригування одиниць розрахунок 1,00 1

3 ефективності

Середня вартість ПКД гривень розрахунок 16534,00 16534,00

4 якості

% розрахунок 100 100

1 затрат

обсяги видатків гривень кошторис 4860,00 4860,00

2 продукту

кількість ПКД на коригування одиниць розрахунок 1 1

3 ефективності

Середня вартість ПКД гривень розрахунок 4860,00 4860,00

4 якості

% розрахунок 100 100

1 затрат

обсяги видатків гривень кошторис 4860,00 4860,00

2 продукту

кількість ПКД на коригування одиниць розрахунок 1 1

3 ефективності

Середня вартість ПКД гривень розрахунок 4860,00 4860,00

4 якості

% розрахунок 100 100

Завдання 6. Капітальний ремонт адміністративних будівель 

прогнозований відсоток виконання 
завдання даної програми

Завдання 4. Корегування проектно-кошторисної документації по об'єкту  "Будівництво водопровідної мережі до промислового майданчика 
Індустріального парку "Лиманський"

прогнозований відсоток виконання 
завдання даної програми

Завдання 5. Корегування проектно-кошторисної документації по об'єкту  "Будівництво газопроводу середнього тиску до промислового майданчика 
Індустріального парку "Лиманський"

прогнозований відсоток виконання 
завдання даної програми



1  затрат всього, в т.ч.: грн.

грн.

грн.

грн.

2  продукту

од. облікові дані 1   1   

од. облікові дані 1   1   

од. облікові дані 1   1   

3 ефективності

кошторис, зміни до 
кошторису

1 478 203,00   1 478 203,00   

обсяг видатків на  капітальний 
ремонт даху адміністративної 
будівлі Лиманської міської ради за 
адресою: с.Рубці, вул.Центральна, 
18

кошторис, зміни до 
кошторису

1 178 809,00   1 178 809,00   

обсяг видатків на виготовлення 
ПКД по об'єкту  "Капітальний 
ремонт адміністративної будівлі 
Лиманської міської ради за 
адресою: смт Зарічне,площа ім. 
Гагаріна Ю., 1А"

кошторис, зміни до 
кошторису

140 081,00   140 081,00   

обсяг видатків на виготовлення 
ПКД по об'єкту  "Капітальний 
ремонт адміністративної будівлі 
Лиманської міської ради за 
адресою: с.Терни, вул.Центральна, 
3а"

кошторис, зміни до 
кошторису

159 313,00   159 313,00   

кількість об'єктів, що планується 
відремонтувати 

кількість проектно-кошторисних 
документацій, що планується 
виготовити смт Зарічне, площа ім. 
Гагаріна Ю., 1А"

кількість проектно-кошторисних 
документацій, що планується 
виготовити  с.Терни, 
вул.Центральна, 3а"



грн. розрахунок

розрахунок

грн. розрахунок

4 якості

Відсоток забезпечення % 100   100   

Міський голова Цимідан П.Ф.

(підпис) (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління/ Пилипенко Т.В.

заступник начальника (підпис) (ініціали і прізвище)

Дата погодження

М.П.

середня вартість ремонту одного 
об'єкта

1 178 809,00   1 178 809,00   

середня вартість виготовлення  
проектно-кошторисної 
документації смт Зарічне, площа 
ім. Гагаріна Ю., 1А"

140 081,00   140 081,00   

середня вартість виготовлення  
проектно-кошторисної 
документації  с.Терни, 
вул.Центральна, 3а"

159 313,00   159 313,00   

згідно запланованих 
видатків


