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"іч$£

ГОЛОВИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

від £ ^ 1 .__________
м. Львів

П ро затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до пункту 11 частини шостої, частини сьомої статті 55 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання наказу 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів” (із змінами), на підставі рішень Львівської обласної ради: від
22.12.2020 № 20 “Про обласний бюджет Львівської області на 2021 рік”; від
22.12.2020 № 22 “Про затвердження обласних цільових програм”:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм Львівської обласної 
ради на 2021 рік за 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”;
- 0117680 “Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування”;
- 0117693 “Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю”;
- 0118420 “Інші заходи у сфері засобів масової інформації”.

2. Відділові бухгалтерського обліку та звітності обласної ради 
(М. Стрипа) подати паспорти на погодження до департаменту фінансів 
Львівської обласної державної адміністрації в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 
справами обласної ради Р. Кандибора.

Ірина ГРИМАК



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 року № 836 (у редакції наказу 
Міністерства фінансів України від 29 грудня 
2018 року №  1209

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Львівської обласної ради 
від 05.02.2021 № 25

Львівська обласна рада  __________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

П А С П О Р Т

бюджетної програми місцевого бюджету на 202) рік

1 0117680 Львівська обласна рада
22340506

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

0117680

(найменування головного розпорядника) 

Львівська обласна рада

(код за ЄДРПОУ) 

22340506

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

; 0117680

(найменування відповідального виконавця)

7680 0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

і /

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

(код за ЄДРПОУ)

13100000000

(код бюджету)

7480000,0 гривень,у тому числі загального фонду-4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 

s. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішень Львівської обласної ради від 22Л2.2020 № 20 "Про обласний бюджет Львівської області на 2021 рік”

7480000,0 гривень та спеціального фонду- 0,0 гривень

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

N з/п Цілі державної політики

1

Упровадження інноваційного підходу до вирішення питань розвитку території з боку органів місцевого самоврядування. Сприяння ефективному 
здійсненню місцевими радами області- членами Асоціації своїх повноважень, місцевому та регіональному розвитку територіальних громад,

захисту їх прав та інтересів.



7. Мета бюджетної програми Забезпечення сплати членських внесків в асаоціації органів місцевого самоврядування.

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п Завдання

1 Забезпечення сплати членських внесків в асаоціації органів місцевого самоврядування

9. Напрямки використання бюджетних коштів:
(гривень)

N з/п
Напрямки використання бюджетних 

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усьгого

1 2 3 4 5

Напрямки

1

Забезпечення сплати членських 
внесків в асаоціації органів 
місцевого самоврядування 7480000,00 7480000,00

Усього 7480000,00

Ооо 7480000,00

10. Перелік місцевих /регіональних , що виконуються у складі бюджетної програми:
(гривень)

Найменування місцевої/ регіональної програми загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 3 4 5

Усього



N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації 

4

Загальний
фонд

5

Спеціальний
фонд

6

Усьгого

7
1

і

2

Забезпечення сплати членських внесків 
в асаоціації органів місцевого 

самоврядування

затрат

Кількість асоціацій од. звіт 2 2,00

Сума внесків до асоціації гривень розрахунок 7 4 8 0 0 0 0 ,0 0 748 0 0 0 0 ,0 0

продукту

Кількість проведених засідань, круглих столів, 
конференцій

од. звітність асоціацій 90,00 90,00

Кількість прийнятих звернень, пропозицій од. звітність асоціацій 16,00 16,00

Кількість проектів, оргкомітетів та святкувань, у 
яких прийнято участь

од. звітність асоціацій 160,00 160,00

ефекгивності

Середня сума внеску до 1 асоціації гривень розрахунок 3740000,00 3 7 4 0 0 0 0 ,0 0

ЯКОСТІ

Відсоток повноти сплачених внесків % розрахунок 100 100,00

^ V " — - чi f /  __
Г о л о в ^ И м в с |і^ (^ л )й 4 о ї р»Х»\\

т  оП О Г О Д Ж Е Ш ^чГ ?/ " і  /  і /  

Д иректор  дец»аргаЧеніт фінансів ЛОДА

Дата погодження:

м.п.

1. Я. ГРИ М А К

О. І. ДЕМК1В

(ініці&іи і прізвище)

(їнішали і [ірпвииіс)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів У країни
26.08.2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Львівської обласної ради 
від 05.02.2021 № 25 

Львівська обласна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1 0100000 Львівська обласна рада
22340506

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

2. 0110000

(найменування головного розпорядника) 

Львівська обласна рада

(код за ЄДРПОУ)

22340506

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3 0117693 7693 0490 Інші заходи,пов'язані з економічною діяльністю 13100000000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

класифікації видатків 
та кредитування 

бюджету)

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

290000,0 гривень.у тому числі загального фонду-4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Р і ш е н ь  Львівської обласної ради від 22.12.2020 № 20 "Про обласний бюджет Львівської області на 2021 рік".

290000,0 гривень та спеціального фонду- 0,0 гривень

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

N з/п Цілі державної політики

Виконання Закону України "Про приватизацію державного та комунального майна'

Сприяння місцевому та регіональному розвитку громад , шляхом активізації їхніх проектних ідей.

7.Мета бюджетної програми Створення конкурентного середовища як однієї з умов для зростання економіки та добробуту населення, 
а також забезпечення надходження коштів від приватизації м а й н а  до обласного бюджету.------------



8.Завдання бюджетної програми:

N з/п Завдання

1 Заходи з приватизації майна

2 Заходи з оренди нерухомого майна

3
Виготовлення технічної документації, в електронному виді файлів XML,висновків та правовстановлюючих документів на земельні ділянки під 

об'єктами нерухомості, що перебувають на балансах обласних комунальних організацій,установ та відповідна державна реєстрація речових прав
та їх обмежень.

9.НапрЯіМки використання бюджетних коштів: 
гривень____________________________________

N з/п
Напрямки використання бюджетних 

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 6
Напрямки

1
Напрямок 1 

Заходи з приватизації майна
105000,00 0,00 105000,00

2
Напрямок 2 

Заходи з оренди нерухомого майна
45000,00 0,00 45000,00

3

Напрямок 3 
Виготовлення технічної 

документації, в електронному виді 
файлів XML,висновків та 

правовстановлюючих документів 
на земельні ділянки під об'єктами 
нерухомості, що перебувають на 
балансах обласних комунальних 
організацій,установ та відповідна 

державна реєстрація речових прав 
та їх обмежень.

140000,00 0,00 140000,00

Усього 290000,00 0,00 290000,00

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

Найменування місцевої/ регіональної програми загальний фонд спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

Усього



11. Результативні показники бюджетної програми :

N з/п Показник
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7

Інші заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю

1
Напрямок 1 

Заходи з приватизації майна
105000,00 0,00 105000,00

затрат
Витрати на проведення незалежних 

оцінок
гривень Кошторисні призначення 70000,00 0,00 70000,00

Витрати на публікації в місцевій пресі гривень Кошторисні призначення 35000,00 0,00 35000,00

продукту

Кількість незалежних оцінок од. План виконання робіт 8,00 0,00 8,00

Кількість публікацій в пресі од. План виконання робіт 20,00 0,00 20,00

ефективності
Середня вартість однієї незалежної 

оцінки гривень Звітні показники 8750,00 0,00 8750,00

Середня вартість однієї публікації в пресі гривень Звітні показники 1750,00 0,00 1750,00

Я К О С Т І

Надходження коштів від приватизації майна 
обласної комунальної власності % розрахунок 100 0 100

2
Напрямок 2 

Заходи з оренди нерухомого майна
45000,00 0,00 45000,00

затрат

Витрати на проведення незалежних 
оцінок гривень Кошторисні призначення 22000,00 0,00 22000,00

Витрати на публікації в місцевій пресі гривень Кошторисні призначення 23000,00 0,00 23000,00

продукту

Кількість незалежних оцінок од. План виконання робіт 16,00 0,00 16,00

Кількість публікацій в пресі од. План виконання робіт 10,00 0,00 10,00



ефективності

Середня вартість однієї незалежної 
оцінки

гривень Звітні показники 1375,00 0,00 1375,00

Середня вартість однієї публікації в пресі гривень Звітні показники 2300,00 0,00 2300,00

я кості

Надходження коштів до бюджету від 
плати з оренди нерухомого майна 
обласної комунальної власності.

% розрахунок 100 0 100

3

Н апрям ок 3 
Виготовлення технічної 

документації, в електронному виді 
файлів XM L,висновків та 

правовстановлюючих документів 
на земельні ділянки під об'єктами 
нерухомості, шо перебувають на 
балансах обласних комунальних 
організацій,установ та відповідна 

державна реєстрація речових прав 
та їх обмежень.

затрат
140000,00 0,00 140000,00

Витрати на виготовлення технічної 
документації на земельні ділянки

гривень Кошторисні призначення 115000,00 0,00 115000,00

Витрати на виготовлення в електронному 
виді файлів XML на земельні ділянки

гривень Кошторисні призначення 5000,00 0,00 5000,00

Витрати на виготовлення детальних 
планів на земельні ділянки

гривень Кошторисні призначення 20000,00 0,00 20000,00

продукту

Кількість виготовленої технічної 
документації на земельні ділянки

од. План виконання робіт 5,00 0,00 5,00

Кількість виготовлених в електронному 
виді файлів XML на земельні ділянки

од. План виконання робіт 4,00 0,00 4,00



Кількість детальних планів на земельні 
ділянки

од. План виконання робіт 2,00 0,00 2,00

ефективності

Середня вартість однієї технічної 
документації на земельні ділянки

гривень Звітні показники 23000.00 0,00 23000,00

Середня вартість одного виготовленого в 
електронному виді файла XML на 

земельні ділянки
гривень Звітні показники 1250,00 0,00 1250,00

Середня вартість на виготовлення 
одного детального плану на земельну гривень Звітні показники 10000,00 0,00 10000,00

и кості

Відсоток виготовленої технічної 
документації на земельні ділянки

% розрахунок 100 0 100

Відсоток виготовлених в електронному 
виді файлів XML на земельні ділянки

% розрахунок 100 0 100

Відсоток виготовлення детальних планів 
на земельні ділянки

% розрахунок 100 0 100



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26 .08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства
фінансів україни від
29.12.2018року№  1209)

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови Львівської обласної ради
від 05.02.2021 № 25

Львівська обласна р а д а  _
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО

1 0110180

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

2. 0110180

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

Львівська обласна рада ___

(найменування головного розпорядника)

Львівська обласна рада

(найменування відповідального виконавця)

22340506

(код за ЄДРПОУ)

22340506

(код за ЄДРПОУ)

0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

(код Програмної класифікації 
видатків та  кредитування 

місцевого бюджету)

З 0110180 _____________ ______________________

    ; :  (код Типової програмної (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою
(код Програмної класифікації класифікації видатків та класифікації видатків та програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого

видатків та кредитування кредитування місцевого кредитування бюджету) бюджету)

13100000000

(код бюджету)

950000,0 гривень та спеціального фонду- 0,0 гривень
місцевого бюджету) бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 9 5 0 0 Ш  г р и в е н ь , у тому числі загального фонду-

s. Підстави для виконання бюджетної програми

г  Львівської області на 2021 рік"; від 22.12.2020 № 22 "Про затвердження обласних цільових програм"
Рішення Л ь в і в с ь к о ї  обласної ради: від 22.12.2020 № 20 "Про обласний бю дж ет.

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

N з/п
Цілі державної політики

Відновлення та збеоеженння національної пам’яті українського народу, та проведення на належному рівні протокольних заходи .



Налагодження та розвиток співпраці з інститутами державної влади, інститутами 
7. Мета бюджетної програми Д£ржав у рамках міжнародного міжрегіонального співробі і ництва_______________

громадянського суспільства та з регіонами-партнерами іноземних

8.Завдання бюджетної програми

9.Напрямки використання бюджетних коштів: гривень

N з/п
Напрямки використання бюджетних 

коштів

Забезпечення проведення 
протокольних та офіційних заходів 

обласної ради

Усього

Загальний фонд

950000,00

950000,00

Спеціальний фонд

0,00

0,00

Усього

950000,00

950000,00

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



11 Результативні показники бюджетної програми 

N -і/it Показник

Спеціальний
фонд

Загальний
фонд

УсьгогоОдиниця
виміру

Джерело інформації

Напрямок 1 
Забезпечення проведення  

прот окольних ти оф іційних заходів 
обласної ради

затрат 950000,00950000,00Кошторисні призначенняВитрати на проведення протокольних та
_________ офіційних заходів  _______

продукту______________
Кількість проведених протокольних та

_______ офіційних заходів_____________
ефективності 

Середня вартість витрат на проведення одного
  офіційного заходу _

____________ ЯКОСТІ__________

Відсоток вчасно проведених о ф і - * й о д і в

гривень

План виконання робіт

10000,00Звіт ні показникигривень

розрахунок

(підпис)

[ПІДПИСІ }

Голова Львівської обласної ради

ПОГОДЖЕНО: j ~  O j  .

Директор департаменту фінансів ЛОДА

1. Я .ГРИМАК

(ініціали і прізвище)

О. І.ДЕМК1В

(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 

26 08.2014 року № 836 (у редакції 
наказу Міністерства фінансів 

У країни від 29 грудня 2018 року 
№ 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Львівської обласної ради 
від 05 .02.2021 № 2 5

Львівська обласна рада____________ ______
(найменування головного розпорядника коштів м ісцевого бю дж ету)

0110150

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

0110150

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

0110150

П А С П О Р Т

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
Львівська обласна рада

0150

(код Типової програмної 
(код Програмної класифікації класифікації видатків та

видатків та кредитування кредитування місцевого
місцевого бюджету) бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

(найменування головного розпорядника

Львівська обласна рада

коштів місцевого бюджету)

0111

(найменування відповідального виконавця)

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

П си ф 1Т ц ” аткТв (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
та кредитування видатків та кредитування місцевого бюджету)

бюджету)

85601400.0 гривень, у  том у числі загального фонду- 80209400,0
гривень та спеціального 

фонду
5392000,0

22340506

(код за ЄДРПОУ)

22340506

(код за  Є Д РП О У )

13100000000

(ко д  бю дж ету)

гривень.

5. Підстави ДЛЯ виконання бюджетної програми

і 22.12.2020 № 20 "Про обласний бюджет Львівської області на 2021 рік"Рішення Львівської обласної ради від .

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

N з/п
Цілі державної політики

Реалізація державної політики, спрямована на досягненя позитивних р . У ю іа їн и
цілісної еф ективної систем и співробітництва з р еп о н ам и  У країни

результатів у  реформуванні органів м ісцевого самоврядування в ум овах  децентралізації створення



,  м »  України "Про . . . . . . . . .

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п
З а в д а н н я

1
Забезпечення виконання повноваж ень, визначених Законом  України "П ро м .ецеве самоврядування в Укра.н,

2
Здійснення повноваж ень щодо управл.ння майном сп іл ьн о ї в л а с н о ї  територ.альних гром ад Л ьв.всько, област,

9. Напрямки використання бюджетних коштів:
(гривень) 

N з/п 

1

Напрямки використання бюджетних 
коштів

2

Загальний фонд

3

Спеціальний фонд 

4

Усьгого

5

1

Н апрямки 

Забезпечення виконання 
повноважень, визначених Законом 

України "П ро місцеве 
самоврядування в Україні"

43797100,00 350000,00 44147100,00

2

Здійснення повноважень щодо 
управління майном спільної 

власності територіальних громад 
Л ьвівської області

36412300,00 5042000,00 41454300,00

Усього 80209400,00 5392000,00 85601400,00

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

Усього



11. Результативні показники бюджетної програми :

N з/п Показник

Забезпечення виконання повноважень, 
визначених Законом України "Про 
місцеве самоврядування в Україні

Одиниця виміру

затрат

Кількість ш татних одиниць

Джерело інформації 

4

штатний розпис

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

68

Усьгого

О бсяг фінансування на придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування

гривень кошторисні призначення 350000,00

продукту

К ількість отриманих листів, зверн ен ь, заяв, скарг

Кількість прийнятих норм ативно-правових актів

К ількість придбаних обладнання і предметів 
довгострокового користування ( ком ш отерів)

облікові дані 10600,00

ОД. облікові дані 140

план виконання робіт 15

140

15

10Кількість придбаних обладнання і предметів 
довгострокового користування (блок 

безперебійного ж ивлення)

ефективності

од. план виконання робіт 10

В итрати на утримання о д н ій  ш татної одиниці гривень розрахунок 535475,00

С ередня вартість обладнання і предметів 
довгострокового користування 

( ком пю терів)

гривень звітні показники 19000,00

С ередня вартість обладнання і предметів 
довгострокового користування (блоків

безперебійного ж и вленн я)________ _

гривень звітні показники 6500,000

19000,00

6500,00

ЯК О С ТІ___________________
Відсоток придбаних обладнання і предметів 
______ довгострокового користування________

% розрахунок 100



затрат
штатний розпис

Кількість ш татних одиниць

О бсяг ф інансування на придбання обладнання і 
предметі в д овгострокового  користування

кошторисні призначеннягривень

продукту
облікові дані

Кількість отрим аних листів , зверн ен ь, заяв, скарг

план виконання робітКількість придбаних обладнання  і предметів 
довгострокового  користування (автом обілі)

ефективності
492058,11492058,11розрахунокгривеньодн іє ї ш татної одиниціВитрати на утримання
400000 ,00

Середня вартість обладнання і предметів 
довгострокового  користування (автом обілів)

звітні показникигривень

ЯК О С ТІ

В ідсоток придбаних обладш  
_______ д о в го с т р о к о в о го к ф і

розрахунок

Голова обласної ради

Директор департаменту фінансів ЛОДА

~ 0<J.Д ата погодж ення 

М.П.

І. Я. ГРИМАК

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)

о .  1.ДЕМК1В



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України
26.08.2014 року №  836 (у редакції наказу 
Міністерства фінансів України від 29 грудня 
2018 року №  1209

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Львівської обласної ради 
від 05.02.2021 №  25

Львівська обласна рада  _ _
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

0100000 Львівська обласна рала
22340506

(код Програмної класифікації (найменування головного розпорядника)
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

2 0110000 Львівська обласна рада

(код за ЄДРПОУ)

22340506

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

— : : 7 ~ (код за ЄДРПОУ)(найменування відповідального виконавця)

Інші заходи у сфері засобів масової інформації 13100000000
0118420 8420 0830

----------------------------— - (код Типової програмної (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною (код бюджету)
(код Програмної класифікації класифікації видатків та класифікації видатків класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

4. О б с я г  б ю д ж е т н и х  призначень/бюджетних асигнувань- 585000,0 гривень,у тому числі загального фонду- 58500М  гривень та спеціального фонду- М  гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішень Львівської обласної ради: від 22.12.2020 № 20 "Про обласний бюджет Львівської області на 2021 рік"; від 22.12.2020 № 22 "Про затвердження обласних цільових програм"

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

N з/п Цілі державної політики

1 Розвиток інформаційного простору на території Львівської області ---------------- ------



(

11. Результативн показники бюджетної програми
Джерело інформації

Загальний
фонд

5

програма

статистична звітність

розрахунок

500000

40,00

розрахунок

12500,00

100

програма

статистична звітність

85000

2,0

Спеціальний
фонд

Усьгого

500000

40,00

12500,00

100

85000

2,0



ефективності

С ер ед н і затр ати  на одн у  послугу

В ід со то к  виконаних  послуг

1І 'S  І ; І  .. \ -1
Голова “Л ьвівської обласно» ради*

W \  І -  - L  //
"'>Л *  V ^  X v iV

Г (О Г О Д Ж Е Н О :___.,< ;; у
VjV_ tK ^  ^ \  '/г

(  Д и р е к т о р  департаменту фінансів ЛОДА

. С Л  J U  ̂ 'Д а т а  п о го д ж ен н я .

М .П .

гривень розрахунок 42500 ,00

розрахунок 100

42500,00

100

І. Я. ГРИМАК

-------------------------------- (ініціали і прізвище)

о .  і .  ДЕМК1В

(ініціали і прізвище)


