
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)

30.03.2022_____________№ 30_______________________________

1. 0100000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 Городоцька міська рада Львівської області 26269892
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, 
військової служби, органів внутрішніх справ та громадян,

3. 0113180 3180 1060 які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на 1354800000
оплату житлово-комунальних послуг

(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 132 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 132 500,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми



етитуція України, Бюджетний кодекс України,Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", 
дмплексна програма соціального захисту та забезпечення населення Городоцької міської ради на 2021-2024 р.,

-Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688
від 23.12.2021 р. №3882 "Про бюджетГородоцької міської територіальної громади на 2022 рік", №3855 "Про затвердження переліку завдань, заходів та показників на 2022 рік 

комплексної Програми соціального захисту та забезпечення населення Городоцької міської ради на 2021-2024 рр.», затвердженої рішенням сесії міської ради від 22.12.2020 №54", 
Рішення Львівської обласної ради від 18.02.2021р. №53 "Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО (ООС) та їхніх родин, 
бійців добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2021-2025 роки" (з змінами), від 16.03.2021 року №86 " Про затвердження порядків щодо виконання заходів 
"Комплексної програми соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2021-2025 
роки.

Рішення виконавчого комітету міської ради від 29.03.2022 № 79 "Про внесення змін у бюджет Городоцької міськоїтериторіальної громади на 2022 рік".

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

№  з/п Ціль державної політики

1 Забезепечення соціального захисту окремих категорій населення

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремих категорій громадян

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення мешканців міста шляхом надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№  з/п Н апрям и використання бю дж етн их  кош тів Загальний фонд С пеціальний  ф онд У сього

1 2 3 4 5
1 Інші виплати населенню 132 500,00 0,00 132 500,00

УСЬОГО 132 500,00 0,00 132 500,00

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
Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п П оказники
О диниця

вим іру
Д ж ерело ін ф орм ац ії Загальний ф онд С пеціальний ф онд У сього

1 2 3 4 5 6 7
з а т р а т

1 Видатки передбачені на надання допомоги грн. Рішення сесії 132 500,00 0,00 132 500,00
продукту



/ .

Кількість отримувачів

осіб

Комплексна Програма соціального 
захисту та забезпечення населення 
Городоцької мімької ради на 2021- 

2024 роки
14,00 0,00 14,00

еф екти вн ості
1 Середній розмір допомоги на одного отримувача гри. Розрахунок 9 464,29 0,00 9 464,29Я К О С Т І
1 частка отримувачів відносно кількості осіб, які її потребують відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Міський голова 

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Городоцької міської ради
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(підпис)
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(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)


