
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)

20.10.2022 № 155

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)

Забезпечення функціонування підприємств, установ та
3. 0116020 6020 0620 організацій, що виробляють, виконують та/або надають 1354800000

_______________________________ __________________________________________________________________  житлово-комунальні послуги_________________ _____________________________
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету)

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 365 120,00 гривень, у тому числі загального фонду 775 000,00 гривень та

спеціального фонду- 6 590120,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми



(итуїіін України, Бюджетний кодекс України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про 
/лювання містобудівної діяльності», «Про поховання та похоронну справу», «Про охорону культурної спадщини», «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», «Про 

іповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування», «Про основи містобудування», «Про рекламу», «Про особливості здійснення права власності у 
агатоквартирному будинку»

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року №  836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів»; від 02.12.2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового метод», від 27.07.2011 року № 945 «Про 
затвердження Примірного переліку бюджетних програм та результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Державні будівельні 
норми України ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»; Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на 
придбання комунальної техніки затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 883, пункту 22 частини 1 статті 26, статті 59 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закон України «Про фінансовий лізинг»,
- рішення сесії міської ради від 23.12.2021 р. №3868 "Про внесення змін в рішення сесії від 22.12.2020р. №62 «Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Городоцької 
міської ради на 2021-2024 роки», №3882 "Про бюджет
Городоцької міської територіальної громади на 2022 рік", від 26.01.2022 № 22/18-4193 "Про внесення змін в рішення сесії від 22.12.2020р. №62 «Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального 
господарства та благоустрою Городоцької міської ради на 2021-2024 роки», №22/18-4190 Про внесення змін в рішення сесії від 23 вересня 2021 року №2466 «Про затвердження місцевої цільової Програми зміцнення 
матеріально-технічної бази Комунального підприємства «Міське комунальне господарство» на 2021-2026 роки», №22/18-4195 "Про внесення змін у бюджет Городоцької міської територіальної громади на 2022 рік”. 
Рішення сесії від 17.02.2022 22/19-4431 " Про внесення змін в рішення сесії від 22.12.2020р. №61 «Про затвердженая Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Городоцької міської ради на 2021-2024 
роки»” та №22/19-4435 „Про внесення змін у бюджет Городоцької міської територіальної громади на 2022 рік”.
Лист від 19.09.2022 про готовність надання TYM Corporation благодійної допомоги у вигляді тракторів для забезпечення соціально-економічних потреб Городоцької громади.

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

№  з/п Ціль держ авної політики

1 Надання Якісних житлово-комунальних послуг

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання комунальних послоуг населенню

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечення підтримки комунальних підприємств для надання комунальних послуг населенню

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення належних умов функціонування комунальних підприємств 775 000,00 0,00 775 000.00
2 Придбання предметів та обладнання догострокового користування 0,00 6 590 120,00 6 590 120,00

УСЬОГО 775 000,00 6 590 120,00 7 365 120,00

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 Програми зміцнення матеріально-технічної бази КП «МКГ» на 2021-2026 роки» 750 000,00 2 931 220,00 3 681 220,00



-
Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних підприємств 
Городоцької міської ради на 2021-2024 роки

25 000,00 0,00 25 000,00

Усього 775 000,00 2 931 220,00 3 706 220,00

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 організацій житлово-комунального господарства, які 
потребують підтримки од. звітність 0,00 2,00 2,00

2 Кількість придбаної техніки од. журнал вхідної кореспонденції 0,00 5,00 5,00
продукту

1 кількість організацій житлово-комунального господарства, яким 
планується надання підтримки

од. рішення сесії 0,00 1,00 1,00
2 Вартість придбання техніки грн. розрахункові дані 0,00 3 658 900,00 3 658 900,00

ефективності

1 середня сума підтримки однієї організації житлово-комунального 
господарства

тис.грн. розрахункові дані 775 000,00 2 931 220,00 3 706 220,00
2 Середня вартість одиниці техніки грн. розрахункові дані 0,00 731 780,00 731 780,00

ЯКО СТІ

1
відсоток кількості організацій житлово-комунального господарства, 
яким планується надання підтримки, до кількості організацій, які її 

потребують
відс.

розрахункові дані
0,00 50,00 50,00

2 Відсоток поклащення благоустрою громади відс. / / Р І ^ р І ' х у й к & т д а н і . '  і  Ч', 0,00 30,00 30,00

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


