ЗАТВЕРДЖЕНО

Нккіз Мінитфсгві фнш сів України 26 серпня 2014 року № 836
(уредакщії наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року№ 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна
адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські
державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)__________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13. 07.2021_______________№ 104/ 02-05____________________________

ПАСПОРТ
бюджетна! програми місцевого бюджету на 2021 рік
1.

0200000
_________________________________

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державні
адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні
адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)_________________________________

(код Програмної класифікації видатків та

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04053714
__________________
(код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2.

_________ 0210000__________

04053714

Виконавчий комітет Хустської міської ради

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0212010

2010

0731

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

3.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

4 340 000,00

12 175 800,00

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

гривень, у тому числі загального фонду

7 835 800,00

0756100000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. (зі змінами та доповненнями);
Закон України ’’Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 р. (зі змінами та доповненнями);
Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 ’’Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевих бюджетів”
Рішення Хустської міської ради №350 від 30.06.2021 р. Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 року №19 ’’Про бюджет Хустської міської територіальної громади на
2021 рік”, Рішення Хустської міської ради №349 від 30.06.2021 року. Про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Хустська
центральна лікарня імені Віцинського Остапа Петровича Хустської міської ради на 2021-2023 роки (зі змінами від 29 січня, 31 березня, 31 травня 2021 року)

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

№ з/п
1

Підвищення рівня медичної допомоги населенню

7. Мета бюджетної програми
Розвиток медичного закладу охорони здоров”я
8. Завдання бюджетної програми

Завдан н я

№ з/п
Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
Забезпечення діяльності у напрямку покращення та оновлення матеріально-технічної бази

1
2

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

2

2

Усього

3

4

5

Забезпечення належного функціонування комунальних закладів охорони здоров"я (в
частині покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв)
Створення належних умов для надання медичної допомоги мешканцям Хустської міської
територіальної громади (капітальні ремонти)

7 835 800,00

0,00

7 835 800,00

0,00

4 340 000,00

4 340 000,00

УСЬОГО

7 835 800,00

4 340 000,00

12 175 800,00

1

1

Спеціальний фонд

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

гривень
Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Хустська
центральна лікарня ім. Віцинського О.П. Хустської міської ради на 2021-2023 роки

7 835 800,00

4 340 000,00

12 175 800,00

Усього

7 835 800,00

4 340 000,00

12 175 800,00

№ з/п

1. Результативні показники бюджетної програми
Одиниця
виміру
о
:>

Показники

№ з/п

2

1

затрат
Обсяг фінансування
продукту
Кількість установ
ефективності
Середні витрати нг^І^стжовук.
Відсоток фінансування з NлЙ^Уг(тЯ?0^>}<
іпланованих

Заступник міського іюлбви

0^пО^їйюСТ1до
чх О уг л \

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

грн.

Договір

7 835 800,00

4 340 000,00

12 175 800,00

од.

Договір

1,00

1,00

1,00

грн.

Розрахунок

7 835 800,00

4 340 000,00

12 175 800,00

Розрахунок

100,00

100,00

100,00

ВІДС. *

____е________ І______________
;ан Фетько

у

/ І ^
^ О /
ПОГОДЖЕНО: 7 |

Джерело інформації

, з і ' А,
адої

і

(ініціали/ініціал, прізвище)

Фінансове управліїшяІВІС^уртськбрІ гі
(Назва місцевого ф ін ^ф в$г© оргаїзу^>^

'Л б 7 Ч

25440728

Начальник фінансовано управління '7 'т'

Марина Глеба
(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

м.п.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міиістерс'івафінансівУкра.їии 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінале і &України від 29 грудня 20І8рок у№ 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Виконавчі органи місцевих рад. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна
адмі ніс гра ці я (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські
державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)__________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
13.07 2021______________ № 104/02-05__________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
1.

0200000

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна
адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні
адміністрації, районні державні адміністрації(управління, відділи)_______________________

2 . _______________0210000___________

04053714

Виконавчий комітет Хустської міської ради

Забезпечення функціонування підприємств, установ та
організацій, іцо виробляють, виконують га/або надають
житлово-комунальні послуги____________________________

0216020

6020

0620

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків т
кпеліт/вання місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3.

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0,00

04053714

7 280 968,00

0756100000
(код бюджету)

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

гривень, у тому числі загального фонду

7 280 968,00

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-6 (із змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 ’’Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”.
Рішення Хустської міської ради №350 від 30.06.2021 ”Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 року №19 ’’Про бюджет Хустської міської територіальної громади на
2021 рік”, Рішення сесії Хустської міської ради № 348 від 30.06.2021 року ’’Про внесення зміни до Програми надання фінанасової підтримки комунальним підприємствам Хустської
мімької територіальної громади на 2021-2023 роки”

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль держ авн ої політики

№ з/п
1

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств районних виробничих об’єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунальних підприємств.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення функціонування комунальних підприємств Хустської міської територіальної громади
8. Завдання бюджетної програми

Завдан н я

№ з/п
Забезпечення належного функціонування комунальних підприємств

1

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

7 280 968,00

0,00

7 280 968,00

7 280 968,00

0,00

7 280 968,00

1

Надання фінпідтримки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної
громади
У С ЬО ГО

1

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

о

4

5

Програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської
міської територіальної громади на 2021-2023 роки

7 280 968,00

0,00

7 280 968,00

Усього

7 280 968,00

0,00

7 280 968,00

і

1 1. Результативні показники бюджетної програми
Одиниця
виміру
о
:>

Показники

№ з/п

2

1

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

7 280 968,00

0,00

7 280 968,00

5,00

0,00

5,00

1 456 193,60

0,00

1 456 193,60

100,00

0,00

100,00

затрат
Витрати на підтримку функціонування комунальних підприємств

Звітність установ

грн.

продукту
Кількість комунальних підприємств

Звітність установ

од.

ефективності
середні витрати на підтримку функціонування комунальних
підйрйш ета^.
Відсоток ф у н кц іон уван $|'$Ь м $і^

у відповідності

//< ^ 6 ^ д л ,a^oв^пягй/■

Звітність установ

грн.

Розрахунок

відс.

і ;
Заступник міського голови

Іван Фетько
_ /________

____

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис) І

04053714

ПОГОДЖЕНО:
4

Фі напсове„управді ння ВК ХустськрРМ Р
(Назва м ісДе'вого ф іпан со во го о/гап у )\

І! о °

/

ЩР

/

Ш

г .

/ і/ ,

Начатій йк іфінане^вбго уфйвДії

(Дата погодження)

\ \ .ч

*

Х С Ш і
(підпис)

' "о : / \4 ^ 2 5 4 4 0 7 2 8 ^/ ^
м.п.

/

<С-

Марина Глеба
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редаїції ніказу Міністерства фіна не і в України від 29 грудня 2018 року№ 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна
адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські
державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)__________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.07.2021_____________ № 104/ 02-05_________________________

ПАСПОРТ
бю дж етної програми м ісцевого бюджету на 2021 рік

1.

0200000

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна
адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні
адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)_________________________________

04053714
________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2.

_______________

0210000_____________

Виконавчий комітет Хустської міської ради_______________________________________________________

04053714

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3 . ____________ 0217130__________
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

________________7130________________

___________ 0421___________

Здійснення заходів із землеустрою_________________________

(код Типової програмної класифікації видатківта
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування оюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видаткі в га кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

622 269,00

892 269,00

гривень, у тому числі загального фонду

270 000,00

_______0756100000_____
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України №2456-УІ від 08.07.2010 зі змінами;
Закон України ’’Про місцеве самоврядування в Україні” № 163-ХІУ від 06.10.1998 року;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року №1209) ”Про деякі питання запровадження програмноцільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” та ’’Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання”.
Рішення Хустської міської ради ’’Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2021 рік” від 17.12.2020 року №19
Рішення Хустської міської ради №153 від 31.03.2021 ’’Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 року №19 ’’Про бюджет Хустської міської територіальної громади на
2021 рік” (зі змінами від 29.01.2021 року), рішення Хустської міської ради №249 від 31.05.2021 року ’’Про внесення змін до Програми використання коштів, які надходять в порядку
відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на території Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки”

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

Ціль державної політики

№ з/п

1

Розмежування земель державної та комунальної власності, формування ринку землі, оновлення планово-картографічних матеріалів

7. Мета бюджетної програми

Створення конкурентного середовища, а також забезпечення надходження коштів від приватизації земельних ділянок до міського бюджету

8. Завдання бюджетної програми
Завдан н я

№ з/п

Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності
Проведення топо-геодезичних робіт за рахунок коштів місцевого бюджету
Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок
Виготовлення нормативно-грошової оцінки земель м.Хуст, с.Зарічне, с.Чертеж, с.Кіреші
Виготовлення проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для оформлення права власності на об"єкти комунальної власності
Детальне грунтово - агрохімічне обстеження
Проведення захисту земель від підтоплення і затоплення

1
2
3
4
5
6
7

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень
№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

1

2
Здійснення заходів із землеустрою
Проведення захисту від підтоплення і затоплення

]

2

УСЬОГО

Спеціальний фонд

Усього

о

4

270 000,00
0,00
270 000,00

422 369,00
199 900,00
622 269,00

5
692 369,00
199 900,00
892 269,00

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

гривень
№ з/п

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

Програма використання коштів, які надходять в порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на території Хустської
міської територіальної громади на 2021-2023 роки

0,00

199 900,00

199 900,00

Усього

0,00

199 900,00

199 900,00

1

1

Найменування місцевої / регіональної програми

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п
1

Показники

Одиниця
виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

6

7

затрат
1
2
3
4

5
6
7

Обсяг видатків на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності
Обсяги видатків на проведення топо-геодезичних робіт за рахунок
коштів місцевого бюджету
Обсяги видатків на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок
Обсяги видатків на виготовлення нормативно-грошової оцінки
земель
Обсяг видатків на виготовлення проектів із землеустрою щодо
відведення земельних ділянок для оформлення права власності на
об"єкти комунальної власності
Обсяг видатків на детальне грунтово-агрохімічне обстеження
Обсяг видатків на проведення захисту земель від підтоплення і
затоплення

продукту

грн.

Рішення

40 000,00

100 000,00

140 000,00

грн.

Рішення

85 000,00

0,00

85 000,00

грн.

Рішення

ЗО 000,00

0,00

30 000,00

грн.

Рішення

80 000,00

300 000,00

380 000,00

грн.

Рішення

15 000,00

0,00

15 000,00

грн.

Рішення

20 000,00

22 369,00

42 369,00

грн.

Програма

0,00

199 900,00

199 900,00

Кількістьтехнічних документацій із землеустрою щодо
інвентаризації земель комунальної власності
Документація із землеустрою
Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок
Документація щодо нормативно-грошової оцінки земель
Документація із землеустрою щодо відведення земельних ділянок
для оформлення права власності на об'єкти комунальної власності

1
2
3
4
5

Кількість детальних грунтово-агрохімічних обстежень
Кількість проведених робіт захисту земель від підтоплення і
затоплення

6
7

Перелік об"єктів

шт.
шт.
шт.
шт.

10,00

10,00

20,00

Розрахунок
Розрахунок

12,00

0,00

12,00

15,00

0,00

15,00

Розрахунок
Розрахунок

1,00

1,00

2,00

7,00

0,00

7,00

2,00

2,00

2,00

0,00

8,00

8,00

4 000,00

10 000,00

14 000,00

7 083,33

0,00

7 083,33

000,00

0,00

2 000,00

§0 000,00

300 000,00

380 000,00

2 142,86

0,00

2 142,86

10 000,00

11 184,50

21 184,50

0,00

24 987,50

24 987,50

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

1.00,00

100,00

100,00

1.00,00

0,00

100,00

100,00

шт.
Розрахунок
Розрахунок

од.
шт.

ефективності
1
2

3
4

5
6
7

Середні витрати на виготовлення однієї одиниці технічної
документації із землеустрою
Середні витрати на виготовлення однієї одиниці документації із
землеустрою ліцензованою землевпорядною організацією
Середні витрати на виготовлення однієї одиниці технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок
Середні витрати на виготовлення однієї одиниці щодо нормативногрошової оцінки
Середні витрати на виготовлення однієї одиниці документації із
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для оформлення
права власності на об'єкти комунальної власності
Середні витрати на виготовлення однієї одиниці детального
гру нтово-агрохі міч ного обстежен ня
Середні витрати на заходи з проведення захисту земель від
підтоплення і затоплення

Розрахунок

грн.

Розрахунок

грн.

Розрахунок
грн.

1

Розрахунок

грн.

Розрахунок
грн.
Розрахунок

грн.

Розрахунок

грн.

якості
1
2
3
4
5
6

Відсоток виготовлених правовстановлюючих документів до
запланованої кількості
Відсоток виготовленої документації із землеустрою
Відсоток виготовленої ліцензованою землевпорядною організацією
документації із землеустрою
Відсоток якості виготовленої ліцензованою землевпорядною
організацією документації щодо нормативно грошової оцінки земель
Відсоток виготовленої документації
Відсоток виготовлених детальних грунтово-агрохімічних обстежень
Відсоток проведених робляйа|ис’гу.зем^Сш^ЙЙдтоплення і
Х^атОпд’е’ння
Н 0 /
,^ А Ч

7

Заступник місКйда'б голови
погодж ш к^у

Розрахунок

відс.

Розрахунок
Розрахунок

відс.
відс.

Розрахунок
відс.
Розрахунок
Розрахунок

відс.
відс.

Розрахунок

відс.

,> ч?/
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