
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
Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст 
обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення,
селищних, сільс____________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.10.2022 № 160

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних,
1. 0100000 Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та 26269892

_______________________________  республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс__________  _________________
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. _________ 0110000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Городоцька міська рада Львівської області_________________
(найменування відповідального виконавця)

26269892
(код за ЄДРПОУ)

3. 0110150

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0150 0111

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- 
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 
ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 
селищної, сільської рад_______________________________

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

1354800000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 35 411 597,80 гривень, у тому числі загального фонду 34 834 099,00 гривень та

спеціального фонду- 577 498,80 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми



юджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"; ЗУ Про національну програму 
інформатизації" від 04.02.1998 №74/98-ВР, Наказ Міністертсва фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх 
виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, 
внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 р. № 617); від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів".
Рішення сесії міської ради від від 23.12.2021 р. №3873 "Про затвердження кошторису видатків на утримання Городоцької міської ради та її виконавчого апарату на 2022 рік", №3856 "Про внесення 
змін до штатного розпису комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Городоцької міської ради» , №3882 "Про бюджетГородоцької міської територіальної громади на 2022 
рік";Рішення сесії міської ради від17.02.2022 22/19-4434 "Про внесення змін в рішення сесії міської ради від 23.12.2021 р. № 3873 «Про затвердження кошторису видатків на утримання Городоцької 
міської ради та її виконавчого апарату на 2022 рік» та №22/19-4435 „Про внесення змін у бюджет Городоцької міської територіальної громади на 2022 рік”.
Угода про наміри між Городоцькою територіальною громадою та DAI Global LLC Щодо Проекту USAID "Підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування" 
(ГОВЕРЛА) від 4.11.2021; Проекту Міністерства соціальної політики “Модернізація системи соціальної підтримки населення України” та Угоди про позику №8404-UA від 09.07.2014 р. між 
Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.
Рішення виконкому від 12.10.2022 №307 "Про внесення змін в рішення сесії міської ради від 23.12.2021 р. № 3873 «Про затвердження кошторису видатків на утримання Городоцької міської ради та 
її виконавчого апарату на 2022 рік» та №310 „Про внесення змін у бюджет Городоцької міської територіальної громади на 2022 рік”. Договір з Міністерством соціальної політики №ІСВ-49 від 
30.12.2021р.

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

№  з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення права та реальної здатності територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - вирішувати питання місцевого значення в 
межах Конституції і законів України

7. Мета бюджетної програми •
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 34 690 899,00 15 000,00 34 705 899,00
2 Виконання завдань з інформатизації 143 200,00 562 498,80 705 698,80

УСЬОГО 34 834 099,00 577 498,80 35 411 597,80

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



1 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 штатних одиниць од. штатний розпис 74,00 0,00 74,00
продукту

1 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. журнал вхідної кореспонденції 10 855,00 0,00 10 855,00
2 кількість прийнятих нормативно-правових актів од. журнали реєстрації 4 464,00 0,00 4 464,00

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

працівника
од. розрахункові дані 140,00 0,00 140,00

2 кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 
працівника

од. розрахункові дані 60,00 0,00 60,00

якості
1 Ступінь виконання листів відс. 0<й>ахужж,. * С і 100,00 0,00 100,00

Міський голова 

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Городоцької міської ради 
(Назва місцевого фінансового органу)
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(ініціали/ініціал, прізвище)


