
ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року- „УЬ 1209)І
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження МІСЬКОГО голови
Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
обласних, Київської га Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст 
обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення.
селищних, сільс____________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.12.2022 № 181

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)

Городонька міська рада Львівської області_________________
(найменування відповідального виконавця)

26269892
(код за ЄДРПОУ)

3. 0113241
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3241 1090
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення_________

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

13548000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 10 665 221,29 гривень, у тому числі загального фонду 10 410 091,49 гривень та

спеціального фонду- 255 129,80 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми



итуція України, Бюджетний кодекс України, Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні», "Про статус ветеранів війни, гарантіїїх соціального захисту”, „Про соціальний і правовий захист 
.ьковослужбовнів та членів їх сімей”, „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, „Про основні засади соціальної захищеності інвалідів”, "Про поховання та 

.«схорони) справу", постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 99 „Про ствердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або 
особі, яка шбов'язалася поховати померлого” , Наказ міністерства фінансів України „Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів “ 
№ 805 від 02.08.2010р., „Про деякі питання {впровадження програмно -  цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів “ від 26.08.2014 № 836 зі змінами, „Про затвердження Примірного переліку 
результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, шо здійснюються * усіх місцевих бюджетів” № 945 від 27.07.2011р; рішення виконавчого комітету Городоцької міської ради від 
22.11.2018 р. № 256 "Про внесення імін до рішення виконавчого комітету № 950 від 15.03.2012 р. «Про затвердження розміру допомоги на поховання» зі змінами, рішення сесії відвід 22.12.2020 р. №65 "Про місцевий 
б нижні Городоцької міської ради Львівської області на 2021 рік", від 22.12.2020 р. № 54 "Про затвердження Коплексної Програми соціального захисту та забепіечення Городоцької міської ради на 2021-2024 р. 
від 23.12.2021 р. .N«3882 "Про бюджеті ородоцької міської територіальної громади на 2022 рік", рішення сесії від17.02.2022 №22/19-4424 "Про внесення змін до переліку завдань, заходів та показників на 2022рік 

Комплексної програми соціального захистута іабезпечення населення Городоцької міської ради на 2021-2024 рр.»,затверджених рішенням сесії міської ради від 23.12.2021 №3855" та №22/19-4435 „Про внесення змін у 
бюджет Городоцької міської територіальної громади на 2022 рік”, № 22/19-4427 "Про внесення змін в рішення сесії від 22 грудня 2020р. №64 «Про затвердження Програми інвестиційного розвитку Городоцької міської 
ради на 2021-2024 роки». Рішення виконкому від 25.08.2022 №208 "Про потребу в додаткових коштах для забезпечення належного функціонування нежитлової будівлі неврології, де тимчасово проживають ВПО ",
№223 "Про внесення змін у бюджет Городоцької міської територіальної громади на 2022 рік".
Договір №49-2022 LWO-HUM від 03.08.2022р. про надання гуманітарної допомоги Міжнародним Фондом Охорони Здоро"я та Навколишнього Середовища "Регіон Карпат".
Договір від 23.09.2022 «Про безоплатне приймання майна КУ ЦНСП Городоцької міської ради від Міжнародної організаціїз міграції», відповідно до Проекту «Посилення готовності зацікавлених сторін у вирішенні 
невідкладних гуманітарних потреб у разі виникнення надзвичайних ситуацій в Україні».
Акт №12-16-11 від 02.11.2022 «Про передачу благодійної допомоги у вигляді товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі КУ ЦНСП Городоцької міської ради від Міжнародної благодійної організації 
«Партнерство «Кожній дитині», відповідно до Проекту ЮНІСЕФ «Моніторинг потреб та підтримка дітей в умовах війни».
Рішення сесії від 15.12.2022 №22/27-5265 "Про внесення змін до бюджету Городоцької міської територіальної громади на 2022 рік”.
Рішення виконавчого комітету Городоцької міської ради від 29.12.2022 №369 "Про внесення змін до бюджету Городоцької міської територіальної громади на 2022 рік” та лист Комунальної установи “Центр надання 
соціальних послуг Городоцької міської ради” №858 від 28.12.2022. ?

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль ^егіжавної політики

1 Соціальний захист окремих верств населення

7. Мета бюджетної програми
Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

8. Завдання бюджетної програми
№  з/п Завдання

1 Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення мешканців міста шляхом надання фінансової підтримки

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 10410091,49 255 129,80 10 665 221,29

УСЬОГО 10 410 091,49 255 129,80 10 665 221,29

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 Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього



1 2 -ул 4 5 6 7
»а і ра ї

1

Кількість центрів

од

Ршення і ородоцької міської ради 
в и  2ч> ! 2.2020р.№ і 08"Про 

створення комунальної установи 
Цснір надання соціальних послу! 

3ородоцької міської ради"

1.00 0.00 1.00

2 кількість штатних одиниць од. штатний розпис 56,00 0.00 56,00

3

кількість відділень

од.

Положення про комунальну 
установу "Центр надання 

соціальних послуг Городоцької 
міської ради",затверджене 

рішенням Городоцької міської 
ради від 29.12.2020№108

5,00 0,00 5,00

4 обсяг видатків на утримання центрів грн. кошторис 10 410 091,49 52 000,00 10 462 091,49

5 Обсяг видатків на предмети, матеріали, обладнання та продукти 
харчування (відповідно до одержаних благодійних допомог)

грн. угода 0,00 203 129,80 203 129,80

продукту
і Кількість прийомних сімей од. статистичний звіт 5,00 0,00 5,00
2 Кількість дитячих будинків сімейного типу од. статистичний звіт 1,00 0,00 1,00
3 Кількість сімей, які опинились в СЖО од. статистичний звіт 36,00 0,00 36,00
4 Сім'ї охоплені соціальним супроводом од. статистичний звіт 30,00 0,00 30,00
5 Кількість одиноких громадян, яким надаються платні послуги осіб статистичний звіт 18,00 0,00 18,00

ефективності *
1 Середні витрати на утримання одного центру НСП грн. штатний розпис 10 410 091,49 52 000,00 10 462 091,49

2 Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника 
центру надання соціальних послуг

грн. розрахункові дані 134 146,43 0,00 134 146,43

3 Середні витрати на надання однієї соціальної послуги грн. розрахункові дані 0,00 0,00 0,00
4 Середні витрати на здійснення соціального супроводу грн. розрахункові дані 0,00 0,00 0,00

и кості

1
К-сть підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні 

батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку осіб
статистичний звіт

4,00 0,00 4,00

2 К-сть підготовлених прийомних батьків, батьків вихователів, які 
пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу

осіб статистичний звіт 5,00 0,00 5,00

3 Збільшення к-сті осіб яким надано соціальні послуги в іде. статистичний звГг-тги 0,00 0,00 0,00

4 Збільшення к-сті сімей та осіб, які перебувають в СЖО, знятих з 
соц..супроводу з позитивним результатом

відс. статисти ч*й*й' звіт^ * ~ - ■ :-х  75,00 0,00 75,00

Міський голова
і *д
,\ р  в  ременяк'

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО.’
Фщансбве.упрабАікйя ТдрЬдбцької міської ради 
(і Іаіва місиеаого_'фі'наііСов()го органу)
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(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
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