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)_________
(найм енування гол овного р озпор ядни к а коштів м іс ц е в о г о бю д ж ет у )

24,11.2021_____________№ 193/02-05________________________

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 місцевою бюджету)

2.

_________ 0210000_________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3.

04053714

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій___________________________________________ ___

0217363

7363

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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

(код за ЄДРПОУ)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

7 263 900,00

7 263 900,00

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 І сесії Хустської міської ради VIII скликання від 30.07.2021р. №418
’’Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 рок №19 ’’Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2021 рік”. Рішення виконавчого комітету Хустської
міської ради від 17.11.2021 року №562. Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради від 17.11.2021 року №563 ’’Про внесення зміни до Програми реконструкції, ремонту та
утримання вулиць і доріг комунальної власності Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 роки”

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1
2

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.
Забезпечення функціонування автомобільних доріг, їх ремонту

7. Мета бюджетної програми
Здійснення комплексу заходів для попередження аварій запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об”єктах, покращення
стану інфраструктури вулиць і доріг комунальної власності на території Хустської територіальної громади._________________________________________________________________
8. Завдання бюджетної програми
№> з/п
1

Завдання
Реконструкція водопроводів та каналізаційних мереж

Забезпечення капітальних ремонтів та реконструкцій доріг та тротуарів

2

9. Напрями використання бюджетних коштів
.

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

Співфінанасування інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щоо соціальноекономічного розвитку окремих територій та забезпечення проведення реконструкці,
ремонту вулиць і доріг Хустської міської територіальної громади

0,00

7 263 900,00

7 263 900,00

УСЬОГО

0,00

7 263 900,00

7 263 900,00

1

1

гривень

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

2

1
1

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Найменування місцевої / регіональної програми

№ з/п

1Ірограма реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності
Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 роки.
Усього

Усього

3

4

5

0,00

5 263 900,00

5 263 900,00

0,00

5 263 900,00

5 263 900,00

11. Результативні показники бюджетної програми
Одиниця
виміру
3

Показники

№ з/п

2

1

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

Проектно-кошторисна
документація
Кошторис

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

5 263 900,00

5 263 900,00

0,00

1 111,00

1 111,00

0,00

5,54

5,54

затрат
Видатки на реконструкцію об'єктів

грн.

Видатки на ремонт доріг та тротуарів вулично-дорожньої мережі

грн.

продукту
Обсяг ремонтних робіт на об'ктах водопроводу та каналізації, які
планується виконати
Площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт

Акти виконаних робіт

м.

Акти виконаних робіт

тис.кв.м

ефективності
Розрахунок

Середня вартість 1 м. ремонтних робіт водопроводу та каналізації

грн.

0,00

1 800,00

1 800,00

Середня вартість 1 тис. Кв.м. капітального ремонту

грн.

Розрахунок

0,00

950,00

950,00

відс.

Розрахунок
Розрахунок

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

якості
Відсоток виконаної робЩай1/Гвідцовідйості до запланованої
Відсоток в ід р е м о н т о в ^ ^ і^ г ^ ^ 'і^ к а їїі^ іт ^ ю г о ремонту площі
вулично-дорожньої ме'режгу відповідностіло Спланованого
_______________

відс.

______________

І-ОМіН

Заступник міського голови

ван Фетько
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПО ГОДЖЕ
Фінансове управління ВК Хустської
(Назва місцевб^шфінШс^вбго

•І
Начальник фіна'
5 *

Марина Глеба
V^

23і, ^1(320-2-1
(Дата чогодженніі)^

М.П.

%

'

25440728

(піппигЛ

~~

(ініціали/ініціал, прізвище)

н

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ М іністерства ф інансів України 2 6 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу М іністерства ф інансів України від 29 грудня 2 0 1 8 року № 1209)

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

24 . 11.2021________________ №

193/ 02-05_____________________________ _

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
1.

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна
0200000
адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні
_____________________________ адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)__________________________________
(к од П рограм ної класифікації видатків та

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бю дж ету)

04053714
_________________
(код за Є Д РП О У )

кредитування місцевого бю дж ету)

2 . ___________ 0210000____________

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ______________________________________

(к од П рограм ної класифікації видатків та

(найменування відповідального виконавця)

_______ 04053714
(код за Є Д РП О У )

кредитування м ісцевого бю дж ету)

Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших
субвенцій з державного бюджету_______________________

0490

0217380

7380

(к од П рограм ної класифікації видатків та

(к од Т ипової програмної класифікації видатків та

(код Функціональної класифікації

(найменування бю д ж етн ої програми згідно з Типовою програмною класифікацією

кредитування м ісцевого бю дж ету)

кредитування м ісцевого бю дж ету)

видатків та кредитування бю дж ету)

видатків та кредитування місцевого бю дж ету)

3.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

35 000 000,00

35 000 000,00

гривень, у тому числі загального фонду

0,00

0756100000
(код бю дж ету)

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 №440 від 24.09.2021 р. ’’Про спрямування коштів цільових субвенцій та перерозподіл видатків у межах загального обсягу у 2021
році” . 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” . Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №562 від
17.11.2021 року ’’Про спрямування коштів цільових субвенцій у 2021 році”. Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №563 від 17.11.2021 року ’’Про внесення змін до
Програми реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 рокиі”.

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

№ з/п
1
2

Підвищення рівня медичної допомоги населенню
Забезпечення функціонування автомобільни доріг та їх ремонту

7. Мета бюджетної програми
Розвиток медичного закладу охорони здоров’я.
Покращення стану інфраструктури вулиць і доріг комунальної власності на території Хустської територіальної громади
8. Завдання бюджетної програми
Завдання

№ з/п
1
2
3

Забезпечення діяльності у напрямку покращення та оновлення матеріально-технічної бази
Забезпечення капітальних ремонтів, реконструкцій доріг та тротуарів
Будівництво мосту

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

0,00

10 000 000,00

10 000 000,00

0,00

25 000 000,00

25 000 000,00

0,00

35 000 000,00

35 000 000,00

1

Створення належних умов для надання медичної допомоги мешканцям Хустської міської
територіальної громади (капітальні ремонти)
Забезпечення проведення реконструкції, ремонту вулиць, доріг та будівництво мосту
Хустської міської територіальної громади

1
2

УСЬОГО

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

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

о
2)

4

5

1

Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Хустська
центральна лікарня ім. Віцинського О.П. Хустської міської ради на2021-2023 роки

0,00

10 000 000,00

10 000 000,00

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

0,00

10 000 000,00

10 000 000,00

Усього

0,00

20 000 000,00

20 000 000,00

№ з/п

2

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п
1

Показники

Одиниця
виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

6

7

грн.
грн.

Рішення
Кошторис
Проектно-кошторисна
документація

0,00
0,00

10 000 000,00
10 000 000,00

10 000 000,00
10 000 000,00

0,00

15 000 000,00

15 000 000,00

Рішення
Акти виконаних робіт
Проектно-кошторисна
документація

0,00
0,00

1,00
10,53

1,00
10,53

0,00

1,00

1,00

затрат
Обсяг фінансування
Видатки на ремонт доріг та тротуарів вулично-дорожньої мережі
Видатки на будівництво мосту

грн.

продукту
Кількість установ
Площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт
Кількість об"ктів, на яких планується виконати роботи

ефективності

од.
тис.кв.м
од.

. 10 000 000,00
950,00
15 000 000,00

10 000 000,00
950,00
15 000 000,00

грн.
грн.
грн.

Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок

0,00
0,00
0,00

Відсоток фінансування у відповідності до запланованих
Відсоток відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі
вулично-дорожньої мережі у відповідності до запланованого

відс.

Розрахунок
Розрахунок

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

В ідсотрк^цК оЩ И ір& бж и до запланованої

відс.

0,00

100,00

100,00

Середні витрати на одну установу
Середня вартість 1 тис. кв. м капітального ремонту
Середня вартість ремонтних робіт одного об"єкту

якості

Заступник міського голови

відс.
Розрахунок

-М*Д1Ц

Іван Фетько
(ініціали/інщ іал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління ВК
(Назва місцевого фінзиервого^оргаї
)/ ггг^ о
V.' 4’
Фшаисовдро
уі рд]
І с.:
1
т 1

М.П.

(Дата погоджеіпй ' А

Марина Глеба
(п ідп и с)

Г5 £ І
_________23.11.20215 < І
25440728

(ініціали/ініціал, прізвище)

