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ГОРОДОЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

05 грудня 2022 року № 174

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2022 рік

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства фінансів України 
від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення сесії 
Городоцької міської ради від 01.12.2022р №22/26-5213 „Про внесення змін у 
бюджет Городоцької міської територіальної громади на 2022 рік”:

1. Затвердити зі змінами паспорти бюджетних програм місцевого бюджету 
на 2022 рік по Городоцькій міській раді Львівської області за наступними 
кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

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»;
0113032 - «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку»;
0113160 - «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 
дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги»;
0113242 - «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення»;
0116020 - «Забезпечення функціонування підприємств, установ та 
організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово- 
комунальні послуги»;
0116030 - «Організація благоустрою населених пунктів»;
0117310 - «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства»; 
0117322 - «Будівництво медичних установ та закладів»;
0117330 - «Будівництво інших об'єктів комунальної власності»;
0117340 - «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури»; 
0117670 - «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»; 
0118110 - «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 
наслідків стихійного лиха»;
0118240 - «Заходи та роботи з територіальної оборони».



2. Розпорядження № 4 від 01 лютого 2022 року «Про затвердження 
паспортів бюджетних програм на 2022 рік» визнати таким, що втратило 
чинність у частині затвердження паспортів бюджетних програм, у зв’язку із 
зняттям бюджетних призначень за КПКВКМБ:

0113031 - «Надання інших пільг окремим категоріям громадян
відповідно до законодавства»;
0116011 - «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»; 
0116082 - «Придбання житла для окремих категорій населення
відповідно до законодавства».

3. Розпорядження № 167 від 21 листопада 2022 року «Про затвердження 
паспортів бюджетних програм на 2022 рік» визнати таким, що втратило 
чинність у частині затвердження зі змінами паспорта бюджетної програми за 
КПКВКМБ 0113140 - «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)», у зв’язку із 
зняттям бюджетних призначень.

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

Міський голова


