
УКРАЇНА
ГОРОДОЦЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28 лютого 2022 року № 17

Про затвердження звітів про виконання 
паспортів бюджетних програм за 2021 рік 
по Городоцькій міській раді Львівської області

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Бюджетного Кодексу України, наказів Міністерства фінансів України від 26 
серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів», від 29 грудня 2002 року № 
1098 «Про паспорти бюджетних програм»:

1. Затвердити звіти про виконання паспортів бюджетних програм 
місцевого бюджету на 2021 рік по Городоцькій міській раді Львівської області за 
наступними кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів:

0110150 - «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- 
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

0110180- «Інша діяльність у сфері державного управління»;
0112010 - «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога

населенню»;
0112100 - «Стоматологічна допомога населенню»;
0112111 - «Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»;
0112144 - «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога

населенню»;
0113031 - «Надання інших пільг окремим категоріям громадян 

відповідно до законодавства»;
0113032 - «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати 

послуг зв'язку»;
0113035 - «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих 

категорій громадян на залізничному транспорті»;
0113140 - «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»;



0113160 - «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 
хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 
допомоги)»;

0113180 - «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни, праці, 
військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали в 
наслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг»;

0113210 - «Організація та проведення громадських робіт»;
0113241 - «Забезпечення діяльності іншихзакладів у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення»;
0113242 -  «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення»;
0116011 - «Експлуатаційне та технічне обслуговування житлового

фонду»;
0116013 - «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства»;
0116030 - «Організація благоустрою населених пунктів»;
0116071 - «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на 

житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням 
місцевого органу виконавчої влади та органом місцевого самоврядування, та 
розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)»;

- . 0116082 - «Придбання житла для окремих категорій населення
відповідно до законодавства»;

0116083 - «ПроектнГ, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла 
та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 
сімейних та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа»;

0117130 - «Здійснення заходів із землеустрою»;
0117310 - «Будівництво об'єктів житлово-комунального

господарства»;
0117322 - «Будівництво медичних установ та закладів»;
0117324 - «Будівництво установ та закладів культури»;
01 17325 - «Будівництво установ та закладів фізичної культури та

спорту»;
0117330 - «Будівництво інших об’єктів комунальної власності»;
0117350 - «Розроблення схем планування та забудови територій 

(містобудівної документації)»;
0117363 - «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;
0117368 - «Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з 

інших бюджетів»;
0117390 - «Розвиток мережі центрів надання адміністративних

послуг»;
0117461 - «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;



0117463 - «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів»;

0117540 - «Реалізація заходів, спрямованих на підвищення
доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості»;

0117630 - «Реалізація програм і заходів в галузі
зовнішньоекономічної діяльності»;

0117650 - «Проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки 
чи права на неї»;

0117670 - «Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання»;

0117680 - «Членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування»;

0117691 - «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»;

0117693 - «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»;
0118330 - «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних

ресурсів»;
0118340 - «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів».

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 
заступника міського голови Комнатного Л.Г.

Міський голова Володимир РЕМЕНЯК


