
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)

01.08,2022 № 119

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. 0117461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів 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)

1354800000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 12 286 893,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 946 000,00 гривень та

спеціального фонду- 9 340 893,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми



конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», "Про автомобільні дороги", "Про дорожній рух", "Про автомобільний транспорт", "Про джерела 
фінансування дорожнього господарства України"; Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5, від 20 листопада 2007 року №1121 "Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху" та від 17 
червня 2008 року № 556 "Про додаткові заходи щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам"; розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 року № 2174 та від 14 червня 2017 року № 48І-р.; 
ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», Постанова Кабінету міністрів України від 13.04.2018р. №461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів»;;
- 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 р. № 945 "Про 
затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, шо можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів , рішення сесії міської ради від 22.12.2020 р. 
№ 63 "Про затвердження місцевої Програми розвитку мережі й утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху Городоцької міської ради на 2021-2024 роки", від 22.12.2020 р. № 64 «Про 
затвердження місцевої Програми інвестиційного розвитку Городоцької міської ради на 2021-2024 роки» , від 23.12.2021р. №3882 "Про бюджет
Городоцької міської територіальної громади на 2022 рік", №3867 "Про внесення змін в рішення сесії від 22 грудня 2020р. №63 «Про затвердження Програми розвитку мережі й утримання автомобільних доріг, 
організації та безпеки дорожнього руху Городоцької міської ради на 2021-2024 роки», від 26.01.2022 № 22/18-4192 "Про внесення змін в рішення сесії від 22 грудня 2020р. №63 «Про затвердження Програми розвитку 
мережі й утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху Городоцької міської ради на 2021-2024 роки»", №22/18-4195 "Про внесення змін у бюджет Городоцької міської територіальної громади 
на 2022 рік”.
Рішення сесії від17.02.2022№ 22/19-4429 "Про внесення змін в рішення сесії від 22 грудня 2020р. №63 «Про затвердження Програми розвитку мережі й утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього 
руху Городоцької міської ради на 2021-2024 роки»" та №22/19-4435 „Про внесення змін у бюджет Городоцької міської територіальної громади на 2022 рік”.
Рішення виконавчого комітету від 28.07.2022 № 186 "Про внесення змін до «Програми розвитку мережі й утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху Городоцької міської ради на 2021 -  2024 
роки» затвердженої рішенням сесії Городоцької міської ради від 22.12.2020 № 63" та №195 "Про внесення змін у бюджет Городоцької міської територіальної громади на 2022 рік”".

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

№ з/п Ціль державної політики

і Збереження та розвиток мережі автомобільних доріг, організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг відповідно до державних будівельних норм і стандартів
$

7. Мета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3 Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури

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 2 946 000,00 9 340 893,00 12 286 893,00

УСЬОГО 2 946 000,00 9 340 893,00 12 286 893,00

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 розвитку мережі й утримання автомобільних доріг, організації та безпеки 
дорожнього руху Городоцької міської ради на 2021-2024 роки 2 946 000,00 9 340 893,00 12 286 893,00

Усього 2 946 000,00 9 340 893,00 12 286 893,00

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 Обсяг видатків на виконання поточного ремонту об'єктів 
транспортної інфраструктури

грн. рішення сесії 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00

2 Обсяг видатків на капітальний ремонт грн. рішення сесії 0,00 9 340 893,00 9 340 893,00
3 Обсяг видатків на утримання транспортної інфраструктури грн. рішення сесії 446 000,00 0,00 446 000,00

продукту

1 Кількість об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується 
виконувати поточний ремонт од. рішення сесії 0,00 0,00 0,00

2 Кількість об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується 
виконувати капітальний ремонт

од. рішення сесії 0,00 13,00 13,00

3 Кількість заходів щодо утримання об'єктів транспортної 
інфраструктури од. рішення сесії 5,00 0,00 5,00

ефективності

1 Середня вартість виконання одного поточного ремонту об'єктів 
транспортної інфраструктури

грн. розрахунок 0,00 0,00 0,00

2 Середня вартість виконання одного капітального ремонту об'єктів 
транспортної інфраструктури

грн. розрахунок 0,00 718 530,23 718 530,23

3 Середня вартість одного захрду з утримання об'єктів транспортної 
і нфраструктури

грн. розрахунок 89 200,00 0,00 89 200,00

якості

1
Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури на яких 
планується виконувати поточний ремонт порівняно з попереднім 

роком
відс. розрахунок 0,00 0,00 0,00

2
Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури на яких 

планується виконувати капітальний ремонт порівняно з попереднім; 
роком

в іде - г
* о ї  о  А

.розрахунок
ч:\

0,00 47,00 47,00

3 Динаміка кількості заходів з утримання об'єктів транспортної О 
інфраструктури,порівняно з попереднім роком .

розрахунок 100,00 0,00 100,00

В.В Ременяк
(ініціапи/ініціал, прізвище)

Г.Я. Турковська
(ініціапи/ініціал, прізвище)


