
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)

04.04.2022____________№ 32

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_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Городоцька міська рада Львівської області____________________
(найменування відповідального виконавця)

26269892
(код за ЄДРПОУ)

3. 0116071

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

6071 0640 ♦

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на 
житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або 
погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої 
влади та органу місцевого самоврядування, та розміром 
економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво
(надання)___________________________________________

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

1354800000

л -

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 318 557,00 гривень, у тому числі загального фонду 318 557,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми



//Ституція України ,Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про питну 
ду та питне водопостачання», Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення , затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

,У країни від 01.06.2011 р. №869, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 р. № 252 “ Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період 
воєнного стану ”,
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 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку бюджетних програм та результативних 
показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів",;
- Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 27.11.2015 № 302 "Про внесення змін до наказу Державного комітету 
України по житлово-комунальному господарству України від 05 липня 1995 року № ЗО "Зміни до Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених 
пунктів України" та інших нормативно-правових актів з питань інвестиційної діяльності на території України.
-Рішення виконавчого комітету міської ради від 29.03.2022 р. № 76 «Відшкодування втрат комунальному підприємству «Городоцьке водопровідно-каналізаційне господарство», які 
виникли протягом періоду розгляду розрахунків тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2022 рік, їх встановлення та оприлюднення 
виконавчим комітетом Городоцької міської ради»", №79 "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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення стабільної та беззбиткової роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства 1

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 318 557,00 0,00 318 557,00

У С Ь О Г О 318  557,00 0 ,00 318  557,00

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 «Відшкодування втрат КП «Городоцьке ВКГ», які виникли протягом періоду 
розгляду розрахунків тарифів на централізоване водопостачання та централізоване 
водовідведення на 2022 рік

318 557,00 0,00 318 557,00

У сь о го 318  557,00 0 ,00 318  557,00



/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 кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, 
які потребують відшкодування

од. ЗВІТНІСТЬ 1,00 0,00 1,00

продукту
1 Відшкодування за послугу централізованого водопостачання грн. розрахункові дані 117 163,00 0,00 117 163,00
2 Відшкодування за послугу централізованого водовідведення грн. розрахункові дані 201 394,00 0,00 201 394,00

ефективності
1 середня сума відшкодування грн. розрахункові дані 318 557,00 0,00 318 557,00

якості
1 відсоток погашення різниці в тарифах відс. розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління І оіхуюцької міської ради 
(Назва місцевого фінансового органу)
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(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


