
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)

21.07.2022 № 112

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. 0118110
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

8110
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Q220 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій
________________________  та наслідків стихійного лиха___________________________

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

1354800000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 097 088,49 гривень, у тому числі загального фонду 1 428 390,00 гривень та

спеціального фонду- 668 698,49 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми



11' і її і \ цін України, Бюджетний кодекс Україн
закону України «Про оборону України», Закон України “Про основи національного спротиву” від 16 липня 2021 року № 1702-ІХ, статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування»
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, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів.
Рішення сесії від 17.02.2022 р. №22/19-4421 "ПРОГРАМА «Забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони на території Городоцької територіальної громадина 2022 рік»" та № 22/19-4435 „Про внесення змін 
у бюджет Городоцької міської територіальної громади на 2022 рік”.
Рішення виконавчого комітету від 17.03.2022 р. №61 "Про внесення змін до програми «Забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони та створення матеріальних резервів для запобігання надзвичайних 
ситуацій на території Городоцької територіальної громади на 2022 рік» затвердженої рішенням сесії Городоцької міської ради від 17.02.2022р. № 22/19-4421»" та № 62 „Про внесення змін у бюджет Городоцької міської 
територіальної громади на 2022 рік”.
Рішення виконавчого комітету від 29.03.2022 р. №75 "Про внесення змін до рішення сесії від 17.02.2022р. № 22/19-4421 про затвердження програми «Забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони та 
створення матеріальних резервів для запобігання надзвичайних ситуацій на території Городоцької територіальної громади на 2022 рік» та №79 „Про внесення змін у бюджет Городоцької міської територіальної 
громади на 2022 рік”.
Рішення виконавчого комітету від 20.04.2022 р. № 85"Про внесення змін до рішення сесії від 17.02.2022р. № 22/19-4421 про затвердження програми «Забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони та 
створення матеріальних резервів для запобігання надзвичайних ситуацій на території Городоцької територіальної громади на 2022 рік» та №94 „Про внесення змін у бюджет Городоцької міської територіальної 
громади на 2022 рік”.
Рішення виконавчого комітету від 25.05.2022 р. №  109"Про внесення змін до рішення сесії від 17.02.2022р. № 22/19-4421 про затвердження програми «Забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони та 

створення матеріальних резервів для запобігання надзвичайних ситуацій на території Городоцької територіальної громади на 2022 рік» та №114 „Про внесення змін у бюджет Городоцької міської територіальної 
громади на 2022 рік”.
Рішення виконавчого комітету від 16.06.2022 р. №134 "Про внесення змін до рішення сесії від 17.02.2022р. №22/19-4421 про затвердження програми «Забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони та 

створення матеріальних резервів для запобігання надзвичайних ситуацій на території Городоцької територіальної громади на 2022 рік» та №143 „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

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій

7. Мета бюджетної програми
Удосконалення системи управління та матеріально-технічного забезпечення територіальної оборони на території Городоцької територіальної громади.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 забезпечення матеріально-технічними засобами, а саме паливо-мастильними матеріалами та засобами радіозв’язку

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Придбання паливно-мастильних матеріалів 559 000,00 0,00 559 000,00
2 Придбання матеріалів 232 000,00 0,00 232 000,00
3 Придбання продуктів харчування 425 556,00 0,00 425 556,00
4 Придбання засобів радіаційного та хімічного захисту 200 000,00 0,00 200 000,00



5 Послуги з технічного обслуговування обладнання сповіщення зв"язку цивільного захисту 11 834,00 0,00 11 834,00

6 Засоби для реагування у надзвичайних ситуаціях 0,00 668 698,49 668 698,49
УСЬОГО 1 428 390,00 668 698,49 2 097 088,49

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

№  з/п Н а й м е н у в а н н я  м іс ц е в о ї  /  р е г іо н а л ь н о ї  п р о г р а м и З а г а л ь н и й  ф о н д С п е ц іа л ь н и й  ф о н д У с ь о г о

1 2 3 4 5

1
Програма забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони та створення 
матеріальних резервів для запобігання надзвичайних ситуацій на території 
Городоцької територіальної громади на 2022 рік

1 428 390,00 0,00 1 428 390,00

Усього 1 428 390,00 0,00 1 428 390,00

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 Обсяги витрат на придбання паливно-мастильних матеріалів грн. Рішення сесії 559 000,00 0,00 559 000,00
2 Обсягвитрат на придбання піску грн. рішення виконавчого комітету 160 000,00 0,00 160 000,00
3 Обсяг витрат на придбання шиферу грн. рішення виконавчого комітету 45 000,00 0,00 45 000,00
4 Обсяг витрат на придбання скла грн. рішення виконавчого комітету 27 000,00 0,00 27 000,00

продукту
1 Обсяги придбання паливно-мастильних матеріалів літр рішення сесії 10 500,00 0,00 10 500,00
2 Обсяги придбання піску куб.м. рішення виконавчого комітету 311,00 0,00 311,00
3 Обсяг придбання шиферу шт. рішення виконавчого комітету 200,00 0,00 200,00
4 Обсяг придбання скла кв. м. рішення виконавчого комітету 0,00 0,00 0,00

ефективності
1 Середня вартість за одиницю грн. розрахунок 53,24 0,00 53,24
2 Середня вартість за одиницю піску грн. розрахунок 514,47 0,00 514,47
3 Середня вартість за одиницю шиферу грн. розрахунок 225,00 0,00 225,00
4 Середня вартість за одиницю скла грн. розрахунок 0,00 0,00 0,00

якості
1 Рівень забезпечення відс. розрахунок 0,00 0,00 0,00

Міський голова
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Фінансове управіщня .Гіородоцької міської ради
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(підпис)
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V (ініціали/ініціал, прізвище)

Г.Я. Турковська
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


