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)

03.05.2022________

№ 55

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.

0100000

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради АвтономноїРеспубліки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського
Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2.

________ 0110000________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Городоцька міська рада Львівської області___________________

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3.

26269892

(найменування відповідального виконавця)

_________ 0110180_________

_____________ 0180_____________

_________0133___________

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

(код за ЄДРПОУ)

0,00

683 700,00

(код за ЄДРПОУ)

Інша діяльність у сфері державного управління__________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

683 700,00

1354800000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон
України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Правила роботи архівних установ України, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08.04.2013 № 656/5;
Наказ Міністертсва фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих
бюджетів у галузі "Державне управління";від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними
наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 р. № 617); від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів".
Рішення сесії міської ради від 10.12.2019 р. № 2524 «Про затвердження місцевої Програми розвитку партнерства, міжнародної технічної допомоги, співпраця з громадськими
організаціями та благодійними фондами на 2020-2022 рр.", рішення сесії міської ради від 23.12.2021 № 3882 "Про бюджетГородоцької міської територіальної громади на 2022 рік",
№ 3854 "Про внесення змін в рішення №426 від 25 лютого 2021 року «Про затвердження «Програми забезпечення відкритості в роботі міської ради, розвитку інформаційної сфери та
висвітлення діяльності Городоцької міської ради на сторінках газети «Народна думка» на 2021-2023 роки».
Рішення виконавчого комітету міської ради від 29.03.2022 № 78 «Про затвердження «Програми розвитку та забезпечення функціонування Комунальної установи «Об’єднаний
трудовий архів Городоцької міської ради» на 2022 рік» та № 79 "Про внесення змін у бюджет Городоцької міської територіальної громади на 2022 рік".

державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1
2

7.

Ціль державної політики
Забезпечення визвітлення діяльності органів влади в ЗМІ
Забезпечення виконання Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»

Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та виконавчого комітету. Забезпечення функціонування Комунальної установи
«Об’єднаний трудовий архів Городоцької міської ради».______________________________________________________________________________________________________________________________

8.

Завдання бюджетної програми
№ з/п
1

9.

Завдання
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

2

1

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
Створення належних умов для зберігання документів, нагромаджених у процесі
документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних та фізичних
осіб, інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду

2

УСЬОГО

10.

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

100 000,09

0,00

100 000,00

583 700,00

0,00

583 700,00

683 700,00

0,00

683 700,00

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

№ з/п
1

1

2

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

100 000,00

0,00

100 000,00

583 700,00

0,00

583 700,00

683 700,00

0,00

683 700,00

Програма забезпечення відкритості в роботі міської ради, розвитку інформаційної
сфери та висвітлення діяльності Городоцької міської ради на сторінках газети
«Народна думка» на 2021-2023 роки»
Програми розвитку та забезпечення функціонування Комунальної установи
«Об’єднаний трудовий
архів Городоцької міської ради»на 2022 рік
У сьо го

11.

Результативні показники бюджетної програми
№ з/п
1

Показники
2

Одиниця
виміру
3

Джерело інф орм ації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

100 000,00

0,00

100 000,00

583 700,00

0,00

583 700,00

затрат

1
2

Обсяг затрат
Обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальної
установи
п р о д у к ту

грн.
грн.

рішення сесії
рішення виконавчого комітету

од.
од.

Кількість опублікованих матеріалів
Кількість установ

,я
2

Г

замовлення
рішення виконавчого комітету

100,00
1,00

0,00
0,00

100,00
1,00

розрахункові дані
розрахункові дані

1 000,00
583 700,00

0,00
0,00

1 000,00
583 700,00

розрахункові дані
розрахункові дані

100,00
100,00

0,00
0,00

100,00
100,00

еф ек ти вн ості

Г

Середня вартість публікації
Середні видатки на 1 комунальну установу

і
2

:. . фН.

грн.

.

ч

ЯКОСТІ

Покращення якості висвітлення діяльності ради у ЗМІ
Відсоток забезпечення комунальної установи

1
2

ВІДС.

відс.
^

! Ґ%
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В. В Ременяк

Міський голова

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

^

Фінансове управління Городоцької міської ради
(Назва місцевбгофінансового органу)
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