ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції 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)

07,10.2021_____________№ 157/02-05________ _______________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
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)_______________________

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0210000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

ВИКОНАВЧИЙ комітет хустської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

04053714

04053714

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0212010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню______________________________________________

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
вцдатків та кредитування бюджету)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

5 137 580,00

13 338 380,00

гривень, у тому числі загального фонду

8 200 800,00

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 виконавчого комітету Хустської міської ради №347 від 15.07.2021 року."Про спрямування коштів цільових субвенцій та перерозподіл видатків у межах загального обсягу у
2021 році".Рішсннн Хустської міської ради №418 від 30.07.2021 року про внесення змін до Рішення сесії Хустської міської ради від 17.12.2020 року №19 "Про бюджет Хустської міської
територіальної громади на 2021 рік", (зі змінами), Рішення Хустської міської ради №411 від 30.07.2021 року. Про внесення знін до програми фінансової підтримки комунального
некомерційного підприємства Хустська центральна лікарня імені Віцинського Остапа Петровича Хустської міської ради на 2021-2023 роки . Рішення виконавчого комітету Хустської
міської ради №441 від 24.09.2021 року. Про внесення знін до програми фінансової підтримки комунальною некомерційного підприємства Хустська центральна лікарня імені
Віцинського Остапа Петровича Хустської міської ради на 2021-2С23 роки .
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ціль державної політики
Підвищення рівня медичної допомоги населенню

7. Мета бюджетної програми

Розвиток медичного закладу охорони здоров"я
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1
2

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
Забезпечення діяльності у напрямку покращення та оновлення матеріально-технічної бази

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

8 200 800,00

0,00

8 200 800,00

0,00

5 137 580,00

5 137 580,00

8 200 800,00

5 137 580,00

13 338 380,00

2

1

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)

1
2

УСЬОГО

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

8 200 800,00

5 137 580,00

13 338 380,00

Усього

8 200 800,00

5 137 580,00

13 338 380,00

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

1

2

Одиниця
виміру
3

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

затрат
Обсяг фінансування

грн.

Рішення

8 200 800,00

5 137 580,00

13 338 380,00

од.

Рішення

1,00

1,00

1,00

грн.

Розрахунок

8 200 800,00

5 137 580,00

13 338 380,00

відс.

Розрахунок

100,00

100,00

100,00

продукту
Кількість установ

ефективності
Середні витрати на 1 установу

якості
Відсоток фінансування з міського бюджету у відповідності до
запланованих

Заступник^і^їкого^г^о
/

ПОГОД

V,

-----—

У* \А

Іван Фетько
( гпппнгі
(підпис)

-

\<р

Фінансове управліїї гяЩЮХустсь]
(Назва місцевого фінансового органу)• І — Ті \
\
у
о І

ч
"у ' , X §Х ■ ■
Заступник1іачал^цркашададьник бюджетного відділу
\р ч7 Д о . т і

~#

(ініціали/ініціал, прізвище)

м

Л

І

,

(підпис)

Маріанна Сербайло
(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
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)

07.10.2021

№ 157/02-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
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)__________ _______ ____

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0210000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0620

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
524 259,00

524 259,00

(код за ЄДРПОУ)

Попередження аварій та запобігання техногенним
катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на
інших аварійних об'єктах комунальної власності

6050

спеціального фонду-

04053714

(найменування відповідального виконавця)

0216050

3.

(код за ЄДРПОУ)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(код 1Ірограм пої класифікації видатків та
кредитування місцсвоіо бюджету)

04053714

0756100000
(код бюджету)

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

гривень, у тому числі загального фонду

0,00

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 № 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 виконавчого комітету Хустської міської ради № 440 від 24.09.2021 року "Про спрямування коштів цільових субвенцій та

перерозподіл видатків у межах загального обсягу у 2021 році.

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

Ціль державної політики
Здійснення комплексу заходів для попередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності.

7.

Мета бюджетної програми

Здійснення комплексу заходів для попередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших об’єктах комунальної власності на
території Хустської територіальної громади_____

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1

Завдання
Реконструкція водопроводів та каналізаційних мереж

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному
господарстві та інших аварійних об'єктах комунальної власності на території Хустської
міської територіальної громади

0,00

524 259,00

524 259,00

УСЬОГО

0,00

524 259,00

524 259,00

1

1

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

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

2

3

4

1

Усього
5
0,00

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Одиниця
виміру
3

Показники
2

1

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

Проектно-кошторисна
документація

0,00

524 259,00

524 259,00

0,00

291,00

291,00

0,00

1 800,00

1 800,00

0,00

100,00

100,00

затрат
Видатки на будівництво та реконструкцію об'єктів

грн.

продукту
Обсяг ремонтних робіт та будівництво об'єктів водопроводу та
каналізації, які планується виконати

Акти виконаних робіт

кв. м.

ефективності
Середня вартість 1 п.м ремонтних робіт та будівництва водопроводу
та каналізації

Розрахунок

грн.

якості
Відсоток побудованих та реконструйованих водопровідних та
каналізаційних об'єктів у відповідності до запланованих

Розрахунок

відс.
1

у

Заступник міського

(підпис)

ПОГОДЖЕНЦУ О

І;

_______

Іван Фетько
(ініціали/ініціал, прізвище)

!

Фінансове управління ВК Хусіф'
(Назва м іс ц ево ї ‘ф інансового орга

Нз А
^
Заступник нач'^шйк&тншш&шк ДюдЖШого відділу
^

07.10.2021 \ \
(Дата погодження)

М.П.

У

*

Маріанна Сербайло
(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 № 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)

07.10.2Q2i_____________ № 157/02-05_________________________

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)_____________________________

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2.

________ 0210000________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3.

04053714

(найменування відповідального виконавця)

6083

0610

(код 1Ірограммої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних нризиачеиь/бюджетних асигнувань
5 639 490,00

5 639 490,00

(код за ЄДРПОУ)

Проектні, 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

0216083

спеціального фонду-

(код за ЄДРПОУ)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

04053714
_________________

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

гривень, у тому числі загального фонду

0,00

0756100000

(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. ІІідстави 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 "Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2021 рік" від 17.12.2020 року №19. Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради
№440 від 24.09.2021 року "Про спрямування коштів цільових субвенцій та перерозподіл видатків у межах загального обсягу у 2021 році. Рішення виконавчого комітету Хустської
міської ради №442 від 24.09.2021 року "Про схвалення змін до міської програми забезпечення прав дитини на виховання у сімейному оточенні на 2018-2025 рр."

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ц іл ь держ авн ої політики
Будівництво дитячого будинку сімейного типу

7. Мета бюджетної програми

Зниження рівня інституційного догляду шляхом розвитку сімейних форм та інших форм виховання, наближених до сімейних
8.

Завдання бюджетної програми
№ з/п

Завдання

1

9.

Будівництво дитячого будинку сімейного типу

Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п
1
1

10.

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2
Будівництво дитячого будинку сімейного типу

3

4

5

0,00

5 639 490,00

5 639 490,00

УСЬОГО

0,00

5 639 490,00

5 639 490,00

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

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми
2

1
1

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

Міська програма забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні на
2018-2025 роки

0,00

5 639 490,00

5 639 490,00

Усього

0,00

5 639 490,00

5 639 490,00

Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

1

2

Одиниця
виміру
3

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

затрат
Обсяг фінансування

грн.

Рішення

0,00

5 639 490,00

5 639 490,00

од.

Рішення

0,00

1,00

1,00

грн.

Розрахунок

0,00

5 639 490,00

5 639 490,00

відс.

Розрахунок

0,00

100,00

100,00

продукту
Кількість установ

ефективності
Середні витрати на одну установу

якості
Відсоток виконання робіт до запланованих

’1ас' іу 1111 и к міс ького теіжЩГ

Іван Фетько
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПО ГО ДЖ ЕН О ^ *
Фінансове управління ВК Хусгської
(Назва м ісцевог^фідадсово
ІI

ЇЙ (

І

і

Заступник ііачал ьника-найшіьниіубК
\\ ^

м.п.

2 5 4 4 0 7 28

ного відділу

Маріанна Сербайло
(ішціали/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
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)

07.10.2021______________ № 157/02-05__________________________

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)_______________________________

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2 . ___________ 0210000____________

3.

(найменування відповідального виконавця)

7380

0490

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

10 000 000,00

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

10 000 000,00

_______ 04053714
(код за ЄДРПОУ)

Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших
субвенцій з державного бюджету_______________________

0217380

спеціального фонду-

(код за ЄДРПОУ)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ______________________________________

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

04053714
_________________

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

гривень, у тому числі загального фонду

0,00

0756100000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бю дж етної програми

" Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. (зі змінами та доповненнями);
Закон України ’’"Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05Л997 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 Виконавчого комітету Хустської міської ради №440 від 24.09.2021 р. "Про спрямування коштів цільових субвенцій та перерозподіл видатків у межах загального обсягу у 2021
році". Та Рішення Виконавчого комітету Хустської міської ради №441 від 24.09.2021 р. "Про внесення знін до програми фінансової підтримки комунального некомерційного
підприємства Хустська центральна лікарня імені Віцинського Остапа Петровича Хустської міської ради на 2021-2023 роки .
_____________________________________________
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п

1

Ціль державної політики
Підвищення рівня медичної допомоги населенню

7. Мета бюджетної програми

Розвиток медичного закладу охорони здоров’я

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п

Завд ан н я

1

Забезпечення діяльності у напрямку покращення та оновлення матеріально-технічної бази

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

1

|

Загальний фонд

2

1

Спеціальний фонд

Усього
5

3

4

Створення належних умов для надання медичної допомоги мешканцям Хустської міської
територіальної громади (капітальні ремонти)

0,00

10 000 000,00

10 000 000,00

УСЬОГО

0,00

10 000 000,00

10 000 000,00

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

0,00

10 000 000,00

10 000 000,00

Усього

0,00

10 000 000,00

10 000 000,00

11. Результативні показники бю дж етної програми
№ з/п

Показники

1

2

Одиниця
виміру
3

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

затрат
Обсяг фінансування

грн.

Рішення

0,00

10 000 000,00

10 000 000,00

од.

Рішення

0,00

1,00

1,00

грн.

Розрахунок

0,00

10 000 000,00

10 000 000,00

І
1 відс.

Розрахунок

0,00

100,00

100,00

продукту
Кількість установ

ефективності
Середні витрати на одну установу

якості
Відсоток фінансування у відповідності до запланованих

Заступник м і с ц к р г о ^ г б ^ ^

_____________________

Іван Фетько
(ініціали/ініціал, прізвище)

/V
-п
ч. ,
Фінансове управління ВК Хустської М Р
(Назва місце'вОГОдфщ
ашіоргануї
\\ Л

\

Заступник цачал^ник^начайьйгік ^бюджетного відділу

Марі ан на Сербайло
(ініціали/ініціал, прізвище)

07.10.2021
(Дата погоджешія-у^УК р
М .П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції 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)

07.10.2021

________ № 157/02-05________________________ _

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)
______________________ ______

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.

4.

7461

0456

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

18 016 841,00

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

спеціального фонду5.

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

0217461

11 655 841,00

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

гривень, у тому числі загального фонду

6 361 000,00

0756100000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

Підстави для виконання бюдж етної 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 І Хустської міської ради VIII скликання №418 від 30.07.2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 року №19 "Про бюджет Хустської міської
територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами);Рішення Хустської міської ради №415 від 30.07.2021 року про внесення зміни до Програми реконструкції, ремонту та утримання
вулиць і доріг комунальної власності Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 роки. Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №440 від 24.09.2021 року
"Про спрямування коштів цільових субвенцій та перерозподіл видатків у межах загального обсягу у 2021 році."

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ціль державної політики
Покращення стану інфраструктури вулиць і доріг комунальної власності

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури вулиць і доріг комунальної власності на території Хустської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

З авд ан н я
Поточний ремонт вулиць міста
Дорожня розмітка вулиць
Відновлення дорожніх знаків
Зимове утримання міських доріг
Профілювання дорожнього покриття
Поливання дорожнього покриття вулиць та зелених зон
Забезпечення капітальних ремонтів та реконструкцій міських доріг та тротуарів
Санітарна обробка вулиць

і

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

6 361 000,00
6 361 000,00

11 655 841,00
11 655 841,00

5
18 016 841,00
18 016 841,00

2

1

1

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
У С ЬО Г О

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

№ з/п

1
1

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

Програма реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності
Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 роки.

6 361 000,00

11 655 841,00

18 016 841,00

Усього

6 361 000,00

11 655 841,00

18 016 841,00

11. Результативні показники бю дж етної програми
№ з/п
1

Показники

Одиниця
виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

6

7

затрат
Видатки на проведення поточного ремонту вулично-дорожньої
мережі
Витрати на поновлення дорожньої розмітки та пішохідних переходів
Видатки на виготовлення та відновлення дорожніх знаків
Видатки на підсипання та розчистку вулично-дорожньої мережі
Видатки на профілювання дорожнього покриття
Видатки на полив дорожнього покриття
Видатки на санітарну обробку вулиць
Видатки на ремонт міських доріг та тротуарів вулично-дорожньої
мережі.
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43,00
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продукту
Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести
поточний ремонт
Довжина дорожньої розмітки на якій планується провести
поновлення

м.кв.
км.

Акти виконаних робіт
Акти виконаних робіт
----------------------------------------------- £ __

Кількість дорожніх знаків які планується виготовити та встановити
Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести
підсипання та розчистка
Кількість дороги на якій планується провести профілювання
Кількість годин за які планується провести полив
Кількість год на які планується провести полив доріг
Площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт.

Акти виконаних робіт

од.

Акти виконаних робіт

кв. м.
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Договір
Розрахунок
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Акти виконаних робіт

284,00

0,00

284,00

258000,00

0,00

258 000,00

13,26
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0,00

0,00
0,00
0,00
12 269,00

13,26
133,00
142,00
12 269,00

ефективності
Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої
мережі
Середня вартість 1 км нанесення дорожньої розмітки
Середня вартість одного дорожнього знаку
Середній розрахунок витрат по підписанню та розчистці вуличнодорожньої мережі на 1 тис.кв.м, та 1 км
Середня вартість одної тис.кв.м. профілювання
Середня вартість одної години роботи
Середня вартість 1 тис.кв.м капітального ремонту
Середня вартість одної год роботи
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якості
Відремонтована за рахунок поточного ремонту площа вуличнодорожньої мережі у відповідності до запланованої
Відсоток оновленої дорожньої розмітки та пішохідних переходів у
відповідності до запланованих
Відсоток заміни та встановлення дорожніх знаків у відповідності до
запланованих
Відсоток підписаних та розчищених доріг у відповідності до
запланованих
Відсоток профільованих доріг у відповідності до запланованих
Відсоток политих доріг у віповідності до запланованих
Відсоток виконаної роботи до запланованої.
Відсоток відремонтованих за рахунок капітального ремонту площі
вулично-дорожньої мережі у відповідності до запланованих
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