
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________________ і__
(найменування відповідального виконавця)

26269892
(код за ЄДРПОУ)

3. _________ 0118240_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_____________ 8240_____________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0380_________
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Заходи та роботи з територіальної оборони______________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

1354800000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 340 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 340 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція 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 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”.
Рішення виконавчого комітету від 28.07.2022 р. № 174 "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 № 195 „Про внесення змін у бюджет Городоцької міської територіальної громади на 2022 рік”.

6. Цілі державної політики, на досяг нення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№  з/п Ціль державної політики

1 Вдосконалення системи територіальної оборони громади, впровадження нових підходів і методів до її забезпечення.



/

. ,юі програми
..алення системи управління та матеріально-технічного забезпечення територіальної оборони на території Городоцької територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Оплата послуг (крім комунальних)
2 Закупівля предметів одягу та засобів зв’язку

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Оплата послуг (крім комунальних) 190 000,00 0,00 190 000,00
2 Закупівля предметів одягу (військової форми та іншої амуніції), засобів зв'язку 150 000,00 0,00 150 000,00

У С Ь О Г О 340 000,00 0,00 340 000,00

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

340 000,00 0,00 340 000,00

У сього 340 000,00 0,00 340 000,00

Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
за т р а т

1 Обсяги витрат на оплату послуг грн. рішення сесії 190 000,00 0,00 190 000,00
п родукту

1 Площа території, яку планується очищати га. рішення сесії 4,00 0,00 4,00
еф ек ти вн о сті й; і с  сУд,.

і Середні витрати на очищення 1 га території грн. ■ . розрахунок 47 500,00 0,00 47 500,00
як о с т і 1

1 Питома вага очищеної площі території до запланованої ..відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Міський голова 
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