
 

УКРАЇНА 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
04.08.2020                                                                                              №_402 

м. Лиман 

 
 
 

 Про затвердження паспорту 

бюджетної програми на 

2020 рік у новій редакції 

 
    

 

 

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

деякі 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 19.12.2019р. №7/73-4518 "Про бюджет Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2020рік", керуючись ст.42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

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

якої є виконавчий комітет Лиманської міської ради Донецької області за КПКВК 

МБ 0216082 «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до 

законодавства» у 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

(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Виконавчий комітет Лиманської міської ради 38068238

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0216082 6082 0610 05501000000

(код бюджету)

4. 0

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

Конституція України (зі змінами та доповненнями)

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

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020рік" зі змінами

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

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

Ціль державної політики

1.

7.

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п Завдання

1.

2. Придбання житла для лікарів: для сімейного лікаря амбулаторії ЗП-СМ смт. Дробишеве та для лікаря-кардіолога 

3. Придбання у комунальну власність квартир для надання у тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам

9.
Напрями використання бюджетних коштів:

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                    
     Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N 836              
                                           (у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від 29 грудня 2018 року N 1209)

04.08.2020 №   402    

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(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)

Обсяг бюджетних призначень/
бюджетних асигнувань-

2 300 000
гривень, у тому числі 
загального фонду-

гривень та 
спеціального фонду-

2 300 000

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про  деякі питання  запровадження програмно-цільового методу складання та 
використання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209)

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

Подолання дитячої бездогляності і безпритульства, запобігання соціального сирітства, забезпечення дітей-сиріт та дітей позбавлених 
батьківського піклування та осіб з їх числа житлом з належними умовами життя

Мета бюджетної програми:   Забезпечення житлом окремих категорій населення: дітей-сиріт та лікарів

Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства  (для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування)



9.
(грн)

N з/п Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 6

1. 0

2. 0

3 0

Усього 0

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

(грн)

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

0

0

0

Усього 0

11. Результативні показники бюджетної програми:

Напрями використання 
бюджетних коштів

Придбання житла для окремих 

категорій населення відповідно 
до законодавства  (для осіб з 
числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування)

900 000 900 000

Придбання житла для лікарів: 
для сімейного лікаря амбулаторії 
ЗП-СМ смт. Дробишеве та для 
лікаря-кардіолога 

600 000 600 000

Придбання у комунальну 
власність квартир для надання у 
тимчасове користування 
внутрішньо переміщеним особам

800 000 800 000

2 300 000 2 300 000

Найменування місцевої / 
регіональної програми

Програма економічного і

соціального розвитку
Лиманської об'єднаної
територіальної громади на
2020 рік (від 19.12.2019 № 7/73- 
4517) (розділ 2.20 "Охорона 
здоров'я")

600 000 600 000

Програма економічного і
соціального розвитку

Лиманської об'єднаної
територіальної громади на
2020 рік (від 19.12.2019 № 7/73- 
4517) (розділ 2.18 "Захист прав 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування")зі 
змінами

900 000 900 000

Програма економічного і 
соціального розвитку 
Лиманської об'єднаної 
територіальної громади на 2020 
рік, 2.23Заходи пов'язані з 
наслідками проведення ООС та 

АТО на території області. 
Підтримка внутрішньо 
переміщених осіб зі змінами

800 000 800 000

2 300 000 2 300 000



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

1 2 3 4 5 6 7

1.

затрат 

обсяги видатків  грн. кошторис -

продукту

од.
розрахунок - 3 3

ефективності

грн.
розрахунок -

якості

% розрахунок - 100 100

2. Завдання 2. Придбання житла для лікарів: для сімейного лікаря амбулаторії ЗП-СМ смт. Дробишеве та для лікаря-кардіолога 

затрат   

Обсяги видатків грн. кошторис -

продукту

од.
розрахунок

- 2 2

ефективності

грн. розрахунок
-

якості

% розрахунок - 100 100

2. Завдання 3.Придбання у комунальну власність квартир для надання у тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам

затрат   

Обсяги видатків грн. кошторис -

продукту

од.
розрахунок

- 2 2

ефективності

грн. розрахунок
-

якості

% розрахунок - 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.

Завдання 1.  Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства (для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування)

900 000 900 000

кількість квартир, які 
планується придбати

середні витрати на придбання 
однієї квартири 300 000 300 000

Прогнозований відсоток 
виконання даного завдання 
затвердженої програми

600 000 600 000

кількість квартир, які 
планується придбати

середні витрати на придбання 
однієї квартири 300 000 300 000

Прогнозований відсоток 
виконання даного завдання 
затвердженої програми

800 000 800 000

кількість квартир, які 
планується придбати

середні витрати на придбання 
однієї квартири 400 000 400 000

Прогнозований відсоток 
виконання даного завдання 
затвердженої програми


