
УКРАЇНА
ГОРОДОЦЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

20 червня 2022 року № 90

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» та рішення 
виконавчого комітету Городоцької міської ради від 16.06.2022р №143 „Про 
внесення змін у бюджет Городоцької міської територіальної громади на 
2022 рік”:

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

0110180 - «Інша діяльність у сфері державного управління»;
0116013 - «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства»;
0117330 - «Будівництво інших об’єктів комунальної власності»;
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. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого

щмир РЕМЕНЯК



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 знамення, селищних,
£ Іл ьс_ ________________________________ -— ----------------------------------

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.06.2022 № 90

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 Горододька міська рада Львівської області _______________________________________ _____________ 26269892_______
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

3 .  0110180 0180 __________ __ _ _  _______0133 _ _ _ _ _  _____ Інша діяльність у сфері державного управління _____
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету') видатків та кредитування місцевого бюджету)

1354800000
(код бюджету)

4, Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 733 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 733 700,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 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 Мівістергсва фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання дли місцевих бюджетів у галузі "Державне 

управлшіш";від 17.07.2015 № 648 "Про затвердженая 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 внесения змін в рішення №426 від 25 лютого 2021 року «Про 
затвердження «Програми забезпечення відкритості в роботі міської ради, розвитку інформаційної сфери та вневітлеавя діяльності Городоцької міської ради еа сторінках газети «Народна думка» на 2021-2023 роки». 
Рішення виконавчого комітету міської ради від 29.03.2022 №78 «Про затвердження «Програма розвитку та забезпечення функціонування Комунальної установи «Об’єднаний трудовий архів Городоцької міської ради» на 
2022 рік» та № 79 "Яро внесення змін у бюджет Городоцької міської територіальної громади на 2022 рік".
Рішення виконавчого комітету міської ради від 16.06.2022 №136 "Яро 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» та №143 "Про внесення змін у бюджет Городоцької міської територіальної громада на 
2022 рік".



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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення визвітлення діяльності органів влади з ЗМІ
2 Забезпечення виконання Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»

7. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне їй  матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та виконавчого комітету. Забезпечення функціонування Комунальної установи 
«Об’єднаний трудовий архів Городоцької  міської р ад и » .________________ _ _ _ _ _ _ ____________________________ _______________________________________________________________

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

і 2 3 4 5
1 Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування у газеті «Народна думка 150 000,00 0,00 150 000,00

2

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

533 700,00 0,00 583 700,00

УСЬОГО 733 700,00 0,00 733 700,00

10. Перелік місцевих і 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
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»

150 000,00 0,00 150 000,00

2
Програми розвитку та забезпечення функціонування Комунальної установи
«Об’єднаний трудовий
архів Городоцької міської ради»на 2022 рік

583 700,00 0,00 583 700,00

Усього 733 700,00 0,00 733 700,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 . 6 7
затрат

\  І Обсяг затрат грн. рішення сесії 150 000,00 0,00 150 000,00

2 Обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальної 
установи грн. рішення виконавчого комітету 583 700,00 0,00 583 700,00



продукту
1 Кількість опублікованих матеріалів од. замовлення 150,00 0,00 150,00
2 Кількість установ од. рішення виконавчого комітету 1,00 0,00 1,00

ефективності
1 Середня вартість публікації грн. розрахункові дані 1 000,00 0,00 1 000,00
2 Середні видатки на і комунальну установу гри. розрахункові дані 583 700,00 0,00 583 700,00

ЯКОСТІ ік-..Л. і ..--Ц 4Л.
1 Покращення якості висвітлення діяльності раднуЗМГ .* « розрахункові дані 100,00 0,00 100,00
2 Відсоток забезпечення комунальної установи / /  ^ відб ір 7 'у, розрахункові дані 100,00 0,00 100,00

Міський голова 

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Городоцької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

20.06.2022-------——г—---------- --— -------
(Дата погодження)

МГ1.

В.В Ременяк

/
^  . * / /

(ініціали/ініціал, прізвище)

Г.Я. Турковська
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

\ч
' -  і-і • N  у /

' ' -і %ч



/
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
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,
-Щьс___ __________ _ ________ __________________ _____— ------—------ ------

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.06.2022 № 90

П А С П О Р Т

ї. 0100000

бю дж етної п рограм и  м ісцевого бю джету н а  2022 р ік

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

26269892

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

2 . 0 1 1 0 0 0 0 Городоцька міська рада Львівської області 26269892
(код Програмної класифікації видатків та 

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

3. 0116013

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

6013

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності водоировідио-кавалізаційного 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ __ господарства __ __

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

1354800000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 489 000,00 гривень, у  тому числі загального фонду 489 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бю джетної програми



- Конституції! України ,Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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 я® застосовують програмно-цільового метод»,від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Промірного 
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 сесії міської ради від 09.11.2017 р. №  1120
рішення сесії міської ради від 22.12.2020 р. №61 «Про затвердження місцевої Програми фінансової підтримки комунальним підприємствам Городоцької міської ради Львівської області на 2021-2024 
роки», 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 сесії міської ради від 22.12.2020 р. №61 «Про затвердження місцевої Програми фінансової підтримки комунальним підприємствам Городоцької міської ради Львівської області на 2021-2024 
роки», від 23.12.2021 р, №3882 "Про бюджет Городоцької міської територіальної громади на 2022 рік".
Рішення сесії 17.02.2022№ 22/19-4430 "Про внесеннязмін в рішениясесіївід 22.12.2020р. №62 «Про затвердженняПрограми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Городоцької 
міської ради на 2021-2024 роки»" та №22/19-4435 „Про внесення змін у бюджет Городоцької міської територіальної громади на 2022 рік”.
Рішення виконавчого комітету міської ради від 16.06.2022 №140 Про внесення змін до «Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Городоцької міської ради на 2021-2024 
роки» затвердженої рішенням сесії Городоцької міської ради від 22.12.2020 №62 та №143 "Про внесеная змін у бюджет Городоцької міської територіальної громади на 2022 рік".

(\_ Цілі державної політики, на д осягнення яких спрямована реалізація бю джетної програми

№ з/п
“ ~ ——  -----“Т~" ■

Ціль державної політики

1 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що надають житлово-комунальні послуг и, досягнення рівня економічно обгрунтованих витрат на виробництво таких послуг, надання якісних 
житлово-комунальних послуг

7. Мета бю джетної програми
З а безпечення належ н ої та  безперебійної роботи об’єк т ів  ком ун а л ь ного господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Капітальний ремонт іншх об'єктів 0,00 0,00 0,00
2 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 489 000,00 0,00 489 000,00

УСЬОГО 489 000,00 0,00 489 000,00

10. Перелік місцевих /  регіональних програм, що виконуються у складі бю джетної програми
гривень

Найменування місцевої /  регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього



2 3 4 5

7 і
Програма розвитку ЖКГ та благоустрою Городоцької міської ради на 2021 -2024 роки" 489 000,00 0,00 489 000,00

о Програма інвестиційного розвитку Городоцької міської ради на 2021-2024 роки" 0,00 0,00 0,00
Усього 489 080,00 0,00 489 000,00

1 і . Результативні показники бю джетної програми

№  з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

1 Обсяг підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного 
господарства

гри. рішення сесії 489 000,00 0,00 489 000,00

продукту

1 кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, 
яким планується надання підтримки

од. рішення сесії 1,00 0,00 1,00

ефективності г *  м
1 середня сума підтримки одному збитковому п ід п р и єм ств і У? & ^сігрік^ А Х \  розрахункові дані 489 000,00 0,00 489 000,00

Я К О С Т І / /  V*. О

1
питома вага підприємств водопровідно-каналізаційного Л  

господарства, яким планується надання дотації, до кількості 
підприємств, які її потребують

Г"—---Х"-“1—
і,. |відш
!  і !  1 1

V
\\
!

розрахункові дані
О  \ \
- і  -ЗЦ

100,00 0,00 100,00

Міський голова ' і А X .  *>Й

л /! •

/ /  І В.В Ременяк

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Городоцької міської ради

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

20.06.2022

Г.Я. Турковська
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

МЛІ
і І А | \ I I  І Х І  \ ■ л

\Ш\



/
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року Л'° 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,
сідьс_____________________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.06.202?, № 90

1. 0100000

ПАСПОРТ
бю джетної 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. 0І17330 7330 0443 Будівництво-! інших об'єктів комунальної власності

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

1354800000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 370 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,09 гривень та

спеціального фонду- 370 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми



Конституція Україна, Земельной кодекс України, Бюджети я я кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
"Про охорону земель», «Про державні цільові програми», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.06.2003 р. №743- 
р «Про Концепцію Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року»,
Указу Президента України від 25.05.200? р. №341/2001 «Про Концепцію державної регіональної політики». Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. №  1098 "Про паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 
року № 836 «Про деякі питання запровадженая 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 кредитувавші 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 результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів 
за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів",
рішення сесії міської ради від 27.05.2021 р, №1623 "Про внесення змін в рішення сесії міської ради від 22.12.2020 р. № 65 „Про місцевий бюджет Городоцької міської ради Львівської області на 2021 рік.”, № 1622 «Про 
внесення змін в рішення сесії від 22 грудня 2020р. №64 «Про затвердження Програми інвестиційного розвитку Городоцької міської ради па 2021-2024 роки», рішення сесії від 24.06.2021 .№1623 "Про знесення змій в 
рішення сесії міської ради від 22.12.2020 р. №65 "Про місцевий бюджет Городоцької міської ради Львівської області на 2021 рік", №1622 "Про внесення змін в рішення сесії від 22 грудня 2020р. №64 «Про затвердження 
Програми інвестиційного розвитку Городоцької міської ради на 2021-2024 роки», від 20.08.2021 №2228 "Про внесення змін з  рішення сесії від 22 грудня 2020р. №64 «Про затвердження Програми інвестиційного розвитку 
Городоцької міської ради на 2021-2024 роки», №2240 "Про внесення змін в рішення сесії міської ради від 22.12.2021 "Про місцевий бюджет Городоцької міської ради Львівської області на 2021 рік", від 23.09.2021 №2472 
"Про внесення змін в рішення сесії від 22 грудня 2020р. №64,«Про затвердження Програші інвестиційного розвитку Городоцької міської ради на 2021-2024 роки», №2486 "Про внесення змін в рішення сесії міської ради 
від 22.12.2020 р. № 65 „Про місцевий бюджет Городоцької міської ради Львівської області на 2021 рік”", від 28.10.2021 №2595 "Про внесення змін в рішення сесії від 22 грудня 2020р. №64 «Про затвердження Програми 
інвестиційного розвитку Городоцької міської ради на 2021-2024 роки»", №2607 "Про внесення змія в рішення сесії міської ради від 22.12.2020 р. № 65 „Про місцевий бюджет Городоцької міської ради Львівської області на 
2021 р ік"", рішення сесії від 9 грудня 2021 р. № 3579 "Про внесення змін в рішення сесії від 22 грудня 2020р. №64 «Про затвердження Програми інвестиційного розвитку Городоцької міської рада на 2021-2024 роки», № 
3585 "Про внесення змін в рішення Городоцької міської ради від 22.12.2020 р. № 65 „Про місцевий бюджет Городоцької міської ради Львівської області на 202! рік” .
Рішення сесії від17.02.2022 № 22/19-4427 "Про внесення змін в рішення сесії від 22 грудня 2020р. №64 «Про затвердження Програми нвестзційаого розвиткуГородоцьхої міської ради аа 2021-2024 роки»" та №22/19-4435 
„Про внесення змін у бюджет Городоцької міської територіальної громади на 2022 рік”.
Рішення виконавчого комітету міської ради від 16.06.2022 №142 "Про внесення змін в рішення сесії від 22 грудня 2020р. №64 «Про затвердження Програми інвестиційного розвитку Городоцької міської ради ва 2021-2024 

роки» та №143 "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 розвитку інфраструктури (будівництво інших о б 'єктів соціальної та виробничої  інфраструктури комунальної власності)

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Забепечення будівництва та реконструкції об' єктів
2 Забезпечення проекту будівництва об' єкту

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Реконструкція та реставрація інших об'єктів 0,00 370 000,00 370 000,00

УСЬОГО 0,00 370 000,00 370 000,00

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

 ̂ №  з/п Найменування місцевої /  регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5
Програма інвестиціного розвитку Городоцької міської ради на 2021-2024 роки 0,00 370 000,00 370 000,00
Усього 0,00 370 000,00 370 000,00



, льташвні показники бюджетної програми

№  з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

1 обсяг витрат на реконструкцію об'єктів грн. рішення сесії 0,00 370 000,00 370 000,00
продукту

1 кількість об'єктів, які планується реконструювати од. рішення сесії 0,00 2,00 2,00
ефективності ^  Ш 1

1 Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта /у '. Ч О грн О А розрахункові дані 0,00 ї 85 000,00 185 000,00
якості //■ !>  О ■ •А \

1 рівень готовності об' єктів реконструкції _ ----дВВДСП 'Ч'і розрахункові дані 0,66 100,00 100,00

Міський голова 

ПОГОДЖ ЕНО:
Фінансове управління Городоцької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

« *■ і р Ч'\
Начальник

20 06.2022

, „ , 47! Заі,
: , ,  (підпис)

* ^  е\ /7

(підпис)

м и
(Дала погодження) і

/  ^  І і

В.В Ременяк

Г.Я. Турковська

(ініціал и/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

. > //■



/

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)

20.06.2022 № 90

І , 0100000

ПАСПОРТ
бю джетної 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 . ________ 0110080____ __
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Городоцька міська рада Львівської області
(найменування відповідального виконавця)

26269892
(код за ЄДРПОУ)

3. 0117670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації
кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету7)

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

135480000«
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 359 999,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та
спеціального фонду- _ 359 999,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон Україна «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12,2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", від 
26.08.2014 року № 836 «Про деякі витання 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 27.07.2013 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за 
видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»;
- рішення сесії міської ради від 27.12.2020 р. №61 «Про затвердження місцевої Програми фінансової підтримки комунальним підприємствам Городоцької міської ради Львівської області на 2021-2024 роки», від 23.12.202! 
№3882 "Про бюджет
Городоцької міської територіальної громади на 2022 рік", від 26,01.2022 №22/18-4191 Про внесення змін в рішення сесії від 22.12.2020р. №61 «Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних підприємст в 
Городоцької міської ради на 2021-2024 роки», №22/18-4195 "Про внесення змін у бюджет Городоцької міської територіальної громади па 2022 рік”.
Рішення сесії від Ї7.02.2022№ 22/19-4431 " Про внесення змін в рішеним сесії від 22.12,2020р. №61 «Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Городоцької міської ради на 2021-2024 
роки»" та №22/19-4435 „Про внесення змін у бюджет Городоцької міської територіальної громади на 2022 рік”.
Р іш е н и й  виконавчого комітету міської ради від 16.06.2022 №139 "Про внесення змін до «Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Городоцької міської ради па 2021-2024 роки» затвердженої рішенням 
сесії Городоцької міської ради від 22,12.2020 № 61» та №143 "Про знесення змін у бюджет Городоцької міської територіальної громади па 2022 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення безперебійного надання житлово-комунальних послуг



гіої програми
..а підприємств комунальної форми власності

. Завдання бюджетної програми
№  з/п Завдання

І Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

Лг9 З/П Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Капітальні трпнсферти підприємствам (установам, організаціям) 0,00 359 999,00 359 999,00

УСЬОГО 0,00 359 999,00 359 999,00

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

Лг9 З/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

і Програма фінансової підтримки комунальним підприємствам Городоцької міської 
ради Львівської області на 2021-2024 роки»

0,00 359 999,00 359 999,00

Усього 0,00 359 999,00 359 999,00

і 1. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 б 7
затрат

1 Обсяг видатків, що спрямовують на поповнення статутного капіталу 
підприємства

грн. рішення сесії 0,00 359 999,00 359 999,00

продукту
1 Кількість підприємств яким надасться фінансова підтримка рішення сесії 0,00 2,00 2,00

ефективності
1 Середня сума підтримки підприємств /У  % у. гри. розрахунок 0,00 179 999,50 179 999,50

якості / /  'У , V  І у
1 Рівень зебезпеченості /7 розрахунок 0,00 100,00 100,00

Міський голова
І ч ® ( (  \  

\ я І І _ д
т Ш я п  ...' 4 Ц  /  В.В Ременяк

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Городоцької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

,дУ_
У  К  Р А,'  і

1 Іамальнйк ; 1 \ ’ / ;  , У /7 Г.Я. Турковська
!; 4  д? /  , ( ’  1 \ V-  ... (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

20.06.2022
■ ■ І -Г -(Д^ТЯ поводження)

МІ!



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)

20.06.2022 № 90 _______

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)

2 . 0110000 __
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Горадоцька міська рада Львівської області ________________ ____
(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

26269892
(код за ЄДРПОУ)

3. 0118110

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

8110 0320

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету')

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 
та наслідків стихійного лиха_____________________________

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

1354800000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 428 390,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 428 390,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми



Конституція України, Бюджетний кодекс Україн
Закову України «Про оборону України», Закон України “Про оевавн національного спротнву” від 16 липня 2021 року №1702-ІХ, статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування»
Наказ Міністерства фінансів України від 29.12,2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року Лі 836 «Про деякі питаная 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 р. № 945 "Про 
затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів.
Рішення сесії від 17.02.2022 р. №22/19-4421 "ПРОГРАМА «Забезпечення заходів з підготовки територіальної оборона па території Городоцької територіальної громадина 2022 рік»" та №22/19-4435 „Про внесення змін у 
бюджет Городоцької міської територіальної громада на 2022 рік”.
Рішення виконавчого комітету від 17.03.2022 р. №61 "Про внесення змін до програми «Забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони та створеная матеріальних резервів для запобігання надзвичайних 
ситуацій на території Городоцької територіальної громади на 2022 рік» затвердженої рішенням сесії Городоцької міської ради від 17.02,2022р. № 22/19-4421»" та .№62 „Про внесення змін у бюджет Городоцької міської 
територіальної громади на 2022 рік”.
Рішення виконавчого комітету від 29.03.2022 р. №75 "Про внесення змін до рішення сесії від 17.02.2022р. №22/19-4421 про затвердження програми «Забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони та створення 
матеріальних резервів для запобігання надзвичайних ситуацій на території Городоцької територіальної громади на 2022 рік» та №79 „Про внесення змін у бюджет Городоцької міської територіальної громади на 2022 рік”. 
Рішення виконавчого комітету від 20.04.2022 р. № 85"Про внесення змін до рішення сесії від 17.02.2022р. №22/19-4421 про затвердження програми «Забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони та створення 
матеріальних резервів для запобігання надзвичайних ситуацій на території Городоцької територіальної громади на 2022 рік» та №94 „Про внесення змін у бюджет Городоцької міської територіальної громади на 2022 рік”. 
Рішення виконавчого комітету від 25.05.2022 р. № 109"Про внесення змін до рішення сесії від 17.02.2022р. №22/19-4421 про затвердження програми «Забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони та 

створення матеріальних резервів для запобігання надзвичайних ситуацій на території Городоцької територіальної громада на 2022 рік» та №114 „Про внесення змін у бюджет Городоцької міської територіальної громади 
на 2022 рік”.
Рішення виконавчого комітету від 16.06.2022 р. №134 "Про внесення змій до рішення сесії від 17.02.2022р. .№22/19-4421 про затвердження програми «Забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони та

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних сиїуацій

7. Мета бюджетної програми
Удосконалення системи управління та матеріально-технічного забезпечення територіальної оборони на території  Городоцької територіальної громади.

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 забезпечення матеріально-технічними засобами, а саме паливо-мастильними матеріалами та засобами радіозв’язку

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 1 Іридбанпя паливно-мастильних матеріалів 559 000,00 0,00 559 000,00

Придбання матеріалів 232 000,00 0,00 232 000,00
3 1 Іридбанпя продуктів харчування 425 556,00 0,00 425 556,00
■1 1 Іридбанпя засобів радіаційного та хімічного захисту 200 000,00 0,00 200 000,00

5 11 ослу ги з технічного обслуговування обладнання сповіщення зв"язку цивільного захисту 11 834,00 0,00 11 834,00

УСЬОГО 1 428 390,00 0,00 1 428 390,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього



2 3 4 5

'1
Програма забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони та створення 
матеріальних резервів для запобігання надзвичайних ситуацій на території Городоцької 
територіальної громади на 2022 рік

1 428 390,00 0,00 1 428 390,00

Усього 1 428 390,00 0,00 1 428 390,00

1. 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 Обсяги витрат на придбання паливно-мастильних матеріалів грн. Рішення сесії 559 000,00 0,00 559 000,00
2 Обсягвитрат на придбання піску грн. рішення виконавчого комітету 160 000,00 0,00 160 000,00
3 Обсяг витрат на придбання шиферу грн. рішення виконавчого комітету 45 000,00 0,00 45 000,00
4 Обсяг витрат на придбання скла грн. рішення виконавчого комітету 27 000,00 0,00 27 000,00

продукту
1 Обсяги придбання паливно-мастильних матеріалів літр рішення сесії 10 500,00 0,00 10 500,00
2 Обсяги придбання піску куб.м. рішення виконавчого комітету 311,00 0,00 311,00
3 Обсяг придбання шиферу шт. рішення виконавчого комітету 200,00 0,00 200,00
4 Обсяг придбання скла кв. м. рішення виконавчого комітету 0,00 0,00 0,00

ефективності
1 Середня вартість за одиницю Г рН .;. розрахунок 53,24 0,00 53,24
2 Середня вартість за одиницю піску . ’ грії. розрахунок 514,47 0,00 514,47
3 Середня вартість за одиницю шиферу Грн. ^розрахунок 225,00 0,00 225,00
4 Середня вартість за одиницю скла ''О  Ч Г б Н й -т :: розрахунок 0,00 0,00 0,00

якості 'У ̂  /У  - 3 \ \
1 Рівень забезпечення (І  в;ідс. розрахунок 0,00 0,00 0,00

Міський голова 

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Городоцької міської ради

В.В Ременяк

< 8  о

’^ПІДИЙЙГі, /У (іиіціали/ініціал, прізвище)

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

20.06.2022 
(Дата погодження)

-5" /  / V  -

Г.Я. Турковська
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року -іЧ« 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,
С ІЛ Ь С _____________________________________________________________________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.06.2022________ -__ № 90___________________________

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)

2. _________ 0110000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Городонька міська рада Львівської області_____________________
(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

26269892
(код за ЄДРПОУ)

з. ______ 0118240__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

____________ 8240____________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

________0380________
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Заходи та роботи з територіальної оборони_______________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

1354800000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 190 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 190 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс Україн
Закону України «Про оборону України», Закон України “Про основи національного спротиву” від 16 липня 2021 року А»1702-ІХ, статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування»
Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року А» 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів»; від 02.12.2014 року А» 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 р. № 945 "Про 
затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів.
Рішення сесії від 17.02.2022 р. Аї'22/19-4421 "Програма «Забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони на території Городоцької територіальної громадина 2022 рік»" та Аі>22/19-4435 „Про внесення змін у 
бюджет Городоцької міської територіальної громади на 2022 рік”.
Рішення виконавчого комітету від 16.06.2022 р. АМ34 "Про внесення змін до рішення сесії від 17.02.2022р. А»22/19-4421 про затвердження програми «Забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони та 

створення матеріальних резервів для запобігання надзвичайних ситуацій на території Городоцької територіальної громади на 2022 рік» та А»143 „Про внесення змін у бюджет Городоцької міської територіальної громади

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Вдосконалення системи територіальної оборони громади, впровадження нових підходів і методів до її забезпечення.



бюджетної програми
^сконалення системи управління та матеріально-технічного забезпечення територіальної оборони на території Городоцької територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Оплата послуг (крім комунальних)

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
] Оплата послуг (крім комунальних) 190 000,00 0.00 190 000,00

УСЬОГО 190 000,00 0,00 190 000,00

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
Програма забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони та створення 
матеріальних резервів для запобігання надзвичайних ситуацій на території Городоцької 
територіальної громади на 2022 рік

190 000,00 * 0,00 190 000,00

Усього 190 000,00 0,00 190 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
за т р а т

1 Обсяги витрат на оплату послуг грн. рішення сесії 190 000,00 0,00 190 000,00
п родукту

1 Площа території, яку планується очищати га. Г рішення сесії 4,00 0,00 4,00
еф екти в н о ст і

1 Середні витрати на очищення 1 га території роэрах>$б% 47 500,00 0,00 47 500,00
ЯКОСТІ І/,..," аз /У  —̂

1 Питома вага очищеної площі території до запланованої відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

В.В Ременяк
(ініціали/ініціал, прізвище)

Г.Я. Турковська
(ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова 

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Городоцької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу) 

Начальник

20.06.2022
(Дата; погодження)

м.п.
л,у\ //


