
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)

10.12.2021 № 197/02-05

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна 
1. 0200000 адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні 04053714

_________________________________  адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)_________________________________  __________________
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. _________ 0210000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

3. 0210150

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0150 0111

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних гіризначень/бюджетних асигнувань 3 283 329,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 283 329,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної ради України зі змінами;
Бюджетний кодекс України № 2456-УІ від 08.07.10 зі змінами;
Закон України ’’Про місцеве самоврядування в Україні” № 163-ХІУ від 06.10.1998 р.;
Постанова КМ України від 09.03.2006 № 268 ’’Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших 
органів”.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) ’’Про деякі питання запровадження  
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” та ’’Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх  виконання”. 
Рішення И сесії УIII скликання Хустської міської ради № 611 від 03.12.2021 р. П ро внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 року № 19 ” Про бюджет Х устської міської 
територіальної громади на 2021 рік”, (зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної про грам а

№ з/п Ціль державної політ шси

1 Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного управління здійсяенняг делегованих: повноважень органів виконавчої влади



7. Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечення виплати заробітньої плати, грошової компенсації, вихідної допомоги.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5 |
1 Виплата з/п, грошової компенсації 3 283 329,00 0,00 3 283 329,00

УСЬОГО 3 283 329,00 0,00 3 283 329,00

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 о
3 4 5

Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 оо 4 5 6 7
затрат

Обсяги видатків грн. Рішення 3 283 329,00 0,00 3 283 329,00
продукту_____________

Кількість штатних одиниць од. штатний розпис 90,00 0,00 90,00
ефективності

Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. розрахунок 36 481,00 0,00 36 481,00
якості

Відсоток фінансування у відповідності до запланованого \  ВІДС. Розргкунок 100,00 0,00 100,00



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, відділи4)__________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10,12.2021____________ № 197/02-05________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М іністсрства фінансів України 26 серпня 2(114 року Ж' 8 3 (>
(у редакції наказу Мі нїстсрства (фінансів України від 29 грудня 20(8 року' № 12 ОД)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна 
1. 0200000 адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні 04053714

______________________________  адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)_____________________________  ________________
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету')

2 .___________ 0210000___________  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ____________________________________  _______04053714
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету )

3. 0210160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0756100000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифінації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних приз наче нь/бюджетних асигнувань 46 026 083,00 гривень, у тому числі загального фонду 45 918 645,00 гривень та

спеціального фонду- 107 438,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної ради України зі змінами; Бюджетний кодекс України №2456-УІ від 08.07.10 зі змінами;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні” № 163-XIV від 06.10.1998 р.; Постанова КМ України від 09.03.2006 №268 ’’Про упорядкування структури та умов оплати 
праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209) ’’Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” та ’’Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання”. 
Рішення II сесії VIII скликання Хустської міської ради №611 від 03.12.2021 року ’’Про внесення змін до рішення Хуетської міської ради від 17.12.2020 року №19 ”Про бюджет 
Хустської міської територіальної громади на 2021 рік”

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Керівництво і управління міської ради та виконавчого комітету.

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління міської ради та виконавчого комітету.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдалня

1 Забезпечення виконання наданих законодавств'ом повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів



гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення належного функціонування міської Ради та її виконавчого комітету 45 918 645,00 0,00 45 918 645,00
2 Придбання предметів довгострокового використання 0,00 107 438,00 107 438,00

У СЬО ГО 45 918 645,00 107 438,00 46 026 083,00

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

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

1 2 3 4 5
У с ь о г о 0 ,0 0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
з а т р а т

Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування

грн. Кошторис 0,00 107 438,00 107 438,00

Обсяг видатків грн. Кошторис 45 918 645,00 0,00 45 918 645,00
1 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 216,00 0,00 216,00

п р о д у к т у
Кількість підготовлених доручень, рішень міської ради, виконкому, 

розпоряджень міського голови од.
Книга реєстрацій рішень, 

розпоряджень, та вихідної 
кореспонденції

1 117,00 0,00 1 117,00

Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового 
користування.

од. Розрахунок 0,00 7,00 7,00

2 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг
ОД.

Книга реєстрації вхідної 
кореспонденції

5 300,00 0,00 5 300,00

е ф е к т и в н о с т і
Кількість підготовлених доручень,рішень міської ради, виконкому, 

розпоряджень міського голови на одного працівника од.
Розрахунок

5,00 0,00 5,00

Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів 
довгострокового користування

грн. Розрахунок 0,00 15 348,00 15 348,00

Середня вартість на утримання однієї штатної одиниці грн. Розрахунок 212 586.00 0,00 212 586,00

3
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 

працівника
од. Розрахунок 25,00 0,00 25,00

я к о с т і
Відсоток вчасно виконаних доручень, листів у їх загальній кількості в іде. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Відсоток придбаного обладнання порівняно до запланованого „ Розрахунок 100,00 0,00 100,00



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)

10.12.2021____________ № 197/02-05_____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів Украі'нн 26 серпня 2014 року № 836
[у редакції наказу ЇМ і ні стерства фінансів України від 29 грудня 201 8 року .У« 1209)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна 
1. 0200000 адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні 04053714

_______________________________ адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)_____________________________  _________________
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. __________0210000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

3. 0212010

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2010 0731
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню__________________________________________

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

0756100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призи ач ень/бюджетних асигнувань 19 002 320,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 500 800,00 гривень та

спеціального фонду- 9 501 520,00 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 ”Іїро деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевих бюджетів”.
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради ’’Про спрямування коштів цільової субвенції у 2021 році” №539 від 10.11.2021 року.

Рішення II сесії VII! скликання Хустської міської ради №611 від 03.12.2021 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 №600 від 03.12.2021 року. Про внесення змін до програми фінансової підтримки 
комунального некомерційного підприємства Хустська центральна лікарня імені Відонського Остана Петровича Хустської міської ради на 2021-2023 роки .

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

1 Підвищення рівня медичної допомоги населенню

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

8. Завдання бюджетної програми



№  з/п Завдання

1 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
2 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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення належного функціонування комунальних закладів охорони здоров"я (в 

частині покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв)
9 500 800,00 0,00 9 500 800,00

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

0,00 9 501 520,00 9 501 520,00

УСЬОГО 9 500 800,00 9 501 520,00 19 002 320,00

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 неко мерці иного підприємства Хустська 
центральна лікарня ім. Віцинського О.П. Хустської міської ради на 2021-2023 роки 9 500 800,00 9 501 520,00 19 002 320,00

Усього 9 500 800,00 9 501 520,00 19 002 320,00

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

Обсяг фінансування грн. Рішення 9 500 800,00 9 501 520,00 19 002 320,00
продукту

Кількість установ од. Рішення 1,00 1,00 1,00
ефективності

Середні витрати на 1 установу грн. Розрахунок 9 500 800,00 9 501 520,00 19 002 320,00
якості

Відсоток фінансування з міського бюджету у відповідності до 
запланованих

&ВІДС. Розрахунок
_____________ 1__________________________________

100,00 100,00 100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО.
Фінансове упрдвтц

Іван Фетько
(ініціал и/ініціал, прізвище)

Марина Глеба
(ініціал и/ініціап, прізвище)



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)

10.12,2021_______  № 197/02-05

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна 
1. 0200000 адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні 04053714

_________________________________  адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)_________________________________ __________________
(код Програмної класифікації видатків та  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2 . _________ 0210000_________
( код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

3. 0212080 2080 0721

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 445 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 445 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 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 Н сесії Хустської міської ради VIII скликання №611 від 03.12.2021 ’’Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 року № 19 ’’ Про бюджет Хустської міської 
територіальної громади на 2021 рік” (зі змінами). Про внесення змін до програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної 
громади на 2021-2023 роки №601 від 03.12.2021 року.

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім 
первинної медичної допомоги____________________________

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

0756100000

(код бюджету)

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

№ з/п Ц іль державної політики

3 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення

8. Завдання бюджетної програми



№  з/п Завдання

1 Забезпечення належного функціонування комунальних підприємств

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Надання фінпідтримки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної 
громади

445 000,00 0,00 445 000,00

УСЬОГО 445 000,00

ооо

445 000,00

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

445 000,00 0,00 445 000,00

Усього 445 000,00 0,00 445 000,00

1 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

Витрати на підтримку функціонування комунальних підприємств грн. Рішення 445 000,00 0 ,0 0 445 000,00

продукту
Кількість комунальних підприємств од. Рішення 1,00 0 ,0 0 1,00

ефективності
Середні витрати на їїідтримку функціонування комунальних 

підприємств/
грн. Розрахуно к 445 000,00 0 ,0 0 445 000,00

я кості
Відсоток функціонування комунальних підприємств у відповідності 

/) ? до запланованого \  У
ВІДС. Розрахунок

3
100,00 0 ,0 0 100,00

Заступи и к місьщго голови Іван Фетько

(і ні ціали/і ні ці ял, прізвище)

Мари на Глеба
(ініціапи/і кіцшл, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції' наказу Мі ністерсгва фінансів У країни 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)

10.12.2021________ № 197/02-05___________________ _ _ _

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна 
І. 0200000 адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні 04053714

_________________________________  адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)_________________________________  __________________
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2 . __________ 0210000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

3. 0213104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до самообслуговування 
у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

0756100000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видаткі в та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 8 559 677,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 559 677,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет'1, Наказ М інсоцполітики України 1тПро затвердження Типового переліку бюджетних 
програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі ''Соціальний захист та соціальне забезбезпечення". Постанови і розпорядження КМ У, Накази 
Міністерства фінансів України та інших центральних органів виконавчої влади, Накази Держ авної казначейської служби України, інші нормативно-правові акти: укази і 
розпорядження президента України.
Рішення II Хустської міської ради VIIІ скликання № 611 від 03.12.2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 року № 19 "Про бюджет Хустської міської 
територіальної громади на 2021 рік"____________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ____________

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

№  з/п Ц іль державної політики

1 Реалізація заходів соціальної підтримки населення в частині забезпечення соціальним и послугами за місцем проживання громадян, нездатних до самообслуговування

7. Мета бюджетної програми



надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального 
обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення. Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення. _______________________________

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних 
життєвих обставинах

2 Забезпечення надання соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування

3
Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у життєвих складних обставинах та потребують сторонньої допомоги.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1
Надання матеріальних допомог та підтримка окремих категорій населення міста Хуст, а 
також забезпечення соціальними послугами громадян, які не здатні до самообслуговування 
V зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

8 559 677,00 0,00 8 559 677,00

УСЬОГО 8 559 677,00 0,00 8 559 677,00

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

№ з/п 1 ижмснуваїшя місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього 0,00

І І. Результативні показники бюджетної програми

№ з/и Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

кількість установ од. Перелік об'єктів 1,00 0,00 1,00
кількість відділень од. Штатний розпис 4.00 0,00 4,00

кількість штатних одиниць персоналу од. штатний розпис 100.25 0,00 100,25
у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають 

соціальні посилюй
од. штатний розпис 86.75 0,00 86.75

Кількість відділень у тому числі кількість відділень в умовах 
цілодобового перебування/проживання

од. Штатний розпис 1,00 0,00 1,00

продукту
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)
осіб Звітність установ 1 500,00 0,00 1 500.00

у тому числі з V групою рухової активності осіб Звітність установ 92.00 0,00 92,00
чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням 

(наданням соціальних послуг).
осіб Звітність установ 1 200,00 0,00 1 200.00

Кількість ліжок у відділенні в умовах цілодобового 
перебування/проживання

од. Облік 32,00 0,00 32,00



Кількість осіб які опинилися у складних життєвих обставинах 
охоплено соціальним супроводом.

од. Звітність установ 1 145,00 0,00 1 145,00

ефективності '
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, 

фахівця та робітника, які надають соціальні послуги осіб
Розрахунок

14,00 0,00 14,00

середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних 
послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних 

_______відділень
грн/рік

Розрахунок
2 576,00 0,00 2 576,00

середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних 
послуг) 1 особи у відділенні в умовах цілодобового 

перебування/проживання
грн/рік

Форма №12-соц
43 244,00 0,00 43 244,00

якості
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної 
чисельності осіб, які потребують соціальних послугу відповідності 

до запланованого
відс.

Розрахунок
100,00 0,00 100,00

Відсоток прийомних батьків які пройшли навчання з метою 
підвищення їх виховного потенціалу у відповідності до 

запланованого
відс.

Розрахунок
100,00 0,00 100,00

Віісоток послуг, які надані центром у відповідності до запланованого відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Відсоток сімей та осіб, які ііеребувають::у.складних життєвих 
обставинах знятих із соціального супроводу з позитивним 

результатом у відповідності до запланованого
відс.

Розрахунок
100,00 0,00 100,00

Заступник міського голови

п  о
Ф і и а 11 со и с^і і і і н 11 я 1Ж

(ГПіс )
' \

\

ї ї \ ї

(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина Глеба
(ініціали/ініціал, прізвище)



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)

10.12.2021_____________ № 197/02-05_____________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мі ністерства фі мансі в У країни 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 201 8 року № 1209)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна 
1. 0200000 адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні 04053714

_________________________________  адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)_________________________________ __________________
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. _________0210000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

3. 0216013

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

6013 0620

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

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства___________________________________________

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 048 900,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 048 900,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. 11 іде гави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-6 (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 ’’Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів. 
Рішення II сесії Хустської міської ради VIII скликання №611 від 03.12.2021 ’’Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 року № 19 ’’Про бюджет Хустської міської 
територіальної громади на 2021 рік” . Рішення Х устської міської ради №601 від 03.12.2021 року про внесення зміни до Програми надання фінансової підтримки комунальним 
підприємствам Хустської м іської територіальної громади на 2021-2023 роки.

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

№ з/п Ціль державної політики

І Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення належноїта безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства Хустської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми



№  з/п
і-------------------------------

Завдання

1 \Забезпечення діяльності 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 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства громади. 2 048 900,00 0,00 2 048 900,00

УСЬОГО 2 048 900,00 0,00 2 048 900,00

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 надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки
2 048 900,00 0,00 2 048 900,00

Усього 2 048 900,00 0,00 2 048 900,00

1 1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 о 4 5 6 7
затрат

Обсяг видатків на фінансову підтримку з міського бюджету грн. Кошторис 2 048 900,00 0,00 2 048 900,00
продукту

Санкціоноване споживання води за рік куб.м. Звітність установ 585,00 0,00 585,00
ефективності

Середні витрати підприємства за рік на водопостачання грн. Розрахунок 2 048 900,00 0,00 2 048 900,00
якості

Відсоток фінансування підприємства з міського бюджету у 
відповідності до запланованого

відс. Розрахунок
І

100,00 0,00 100,00

П О Г О Щ р Л ^ .
< 1 > і н а і ;сЗруу правління Вк _____
(І !а;ва місцевого фінансового органу)

/А о о  /  [кіл \т \  \ \
1 Іа'ч^щчик фінансового управління

(ініціали/ініціал, прізвище)

-



ЗАТВЕРДЖЕНО
Роз поряджекня
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)

10.12.2021___________ " № 197/02-05

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства, фінансів У країни 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1 209)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна 
1. 0200000 адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні 04053714

________________________________  адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)______________________________  _________________
(код І Ірограмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. _________ 0210000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

3. 0216020

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

6020

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення функціонування підприємств, установ та 
організацій, що виробляють, виконують та/або надають 
житлово-комунальні послуги___________________________

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 9 562 268,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 562 268,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 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 N сесії Хустської міської ради VIII скликання №>611 від 03.12.2021 ’’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 №> 601 від 03.12.2021 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

№ з/п Ц іль держ авної політики

1 Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організаці йжитлово-комунальних підприємств.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення функціонування комунальних підприємств Хустської міської територіально а громади

8. Завдання бюджетної програми



№  з/п Завдання

1 Забезпечення належного функціонування комунальних підприємств

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Надання фінпідтримки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної 

громади
9 562 268,00 0,00 9 562 268,00

УСЬОГО 9 562 268,00 0,00 9 562 268,00

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 надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки
9 562 268,00 0,00 9 562 268,00

Усього 9 562 268,00 0,00 9 562 268,00

1 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

Витрати на підтримку функціонування комунальних підприємств грн. Звітність установ 9 562 268,00 0,00 9 562 268,00

продукту
Кількість комунальних підприємств од. Звітність установ 7,00 0,00 7,00

ефективності
середні витрати на підтримку функціонування комунальних 

підприємств
грн. Звітність установ 1 366 038,00 0,00 1366 038,00

якості
Відсоток функціонування комунальних підприємств у 

відповідності до запланованого
відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Заступник міського голови 

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове у її ра в д ілгігя^В-Кт^-с.тс ьк ої МР

' /
М і  і ) Іван Фетько

(Підпис) (інідіалиУінїціал, прізвище)

Марина Глеба
( лі дп ис) (ініціалиУініціап, прізвище)



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)

10,12.2021______________ № 197/02-05__________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна
адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні 04053714
адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)_________________________________ ________________________

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ________________________________________  ________04053714_______
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

________________6030________________  ___________ 0620___________  Організація благоустрою населених пунктів_______________  ______ 0756100000_____
(код Типової програмної класифікації видатківта (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (К°Д бюджету)

кредитування місцевого бюджету) видатківта кредитування бюджету) видатківта кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6 160 840,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 160 840,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фі нансів України 26 серпня 2014 року № 836

- * (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року _№*■ 1209)

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 ’’П ро деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”. 
Рішення II сесії Хустської міської ради VIII скликання № 611 від 03.12.2021 ’’Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 року № 19 ’’Про бюджет Хустської міської 
територіальної громади на 2021 рік”; Рішення № 602 від 03.12.2021 р. ” Про внесення змін до Програми благоустрою території Хустської міськоїтериторіальної громади на 2020-2022 
роки” .

1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2. ______________ 0210000____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3 .____________ 0216030__________
(код Програмної класифікації видатківта 

кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Підвищення рівня благоустрою Хустської міської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми
Здійснення комплексу заходів з благоустрою

8. Завдання бюджетної програми



№  з/п Завдання

1 Послуги із обслуговування кладовища та замкової гори (прибирання, покос, вивіз сміття)

2
Утримання об'єктів інфраструктури та благоустрою громади (поточний ремонт мереж вуличного освітлення, обслуговування фонтанів, обслуговування відеоспостереження, поточний ремонт світлофорів)

3 Поховання одиноких невідомих
4 Оплата за електроенергію вуличного освітлення
5 Дератизація
6 Прочистка русла, малих річок та інших водних об'єктів
7 Прочистка зливової каналізації
8 Ліквідація стихійних звалищ
9 Виготовлення паспортів об'єктів зеленого господарства міста
10 Поточний ремонт лавок скверу вул. Б. Хмельницького в м. Хуст
11 Впровадження системи вуличного відеоспостереження в м. Хуст
12 Заміна водопровідної труби на перехресті вулиць Тімірязєва, Коцюбинського

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
і Організація благоустроюХустської міської територіальної громади 6 160 840,00 0,00 6 160 840,00

УСЬО ГО 6 160 840,00 0,00 6 160 840,00

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

№ з/п І Іайменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

і 1 Ірограма благоустрою термрорії Хустської міської територіальної громади на 2020- 
2022 роки

6 160 840,00 0,00 6 160 840,00

Усього 6 160 840,00 0,00 6 160 840,00

1 1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 •о2) 4 5 6 7
затрат

Видатки на утримання міського кладовища та замкової гори гри. Кошторис 342 000,00 0,00 342 000,00
Видатки на утримання інфраструктури та благоустрою міста грн. Коштори с 968 000,00 0,00 968 000,00

Витрати на поховання одиноких та невідомих грн. Кошторис 32 000,00 0,00 32 000,00
Витрати на оплату за використану електроенергію грн. Розрахунок 4 315 200,00 0,00 4 315 200,00

Витрати на проведення дератизації грн. Акти виконаних робіт 20 000,00 0,00 20 000,00
Витрати на прочистку зливової каналізації грн. Акти виконаних робіт 179 000,00 0,00 179 000,00
Витрати на ліквідацію стихійних звалищ грн. Акти виконаних робіт 149 000,00 0,00 149 000,00

Витрати на виготовлення паспортів готовності грн. Кошторис 13 632,00 0,00 13 632,00
Витрати на поточний ремонт лавок скверу грн. кошторис 43 000,00 0,00 43 000,00

Впровадження системи вуличного відеоспостереження грн. Кошторис 49 10^,00 0,00 49 108,00
Видатки на заміну водопровідної труби грн. Кошторис 49 900,00 0,00 49 900,00

продукту
Період виконання робіт місяців- Договір 12,00 0,00 12,00



Кількість поховань од. Акти виконаних робіт 8.00 0,00 8,00
Кількість кВт спожитої електроенергії тис. кВт/рік Розрахунок 1 374,27 0,00 1 374,27

Площа берегів річок, підвальних приміщень, підготовлених вулиць 
на яких планується провести дератизацію

КВ. М- ” Розрахунок ! 333,30 0,00 1 333,30

Кількість зливоприймальних колодязі прочищено за рік ОД- Звітність установ 500,00 0,00 500,00
Кількість вивезеного сміття ОД- Розрахунок 671,00 0,00 671,00

кількість кв.м виготовлення паспортів м.кв. Розрахунок 5.22 0,00 5,22
Кількістьлавочок, на яких планують виконати роботи од. Розрахунок 14,00 0,00 14,00

Кількість встановлених пристроїв з щитом вуличного освітлення ОД- Розрахунок 3.00 0,00 3,00
Кількість метрів заміни труби м. Розрахунок 15,00 0,00 15,00

ефективності
Сереній розмір видатків на 1 місяць грн. Розрахунок 28 500,00 0,00 28 500,00

Середні видатки на утримання об'єктів інфраструктури та 
благоустрою на місяць

грн. Розрахунок 80 667,00 0,00 80 667,00

Середня вартість одного поховання грн. Розрахунок 4 000,00 0,00 4 000,00
Середня вартість спожитої електроенергії кВт грн. Розрахунок 3,14 0,00 3,14

Середні витрати на 1 кв.м грн. Розрахунок 15,00 0,00 15,00
Середня вартість прочистки одного зловоприймального колодязя грн. Розрахунок 360,00 0,00 360,00

Витрати вивезення сміття 1т. грн. Розрахунок 222,00 0,00 222,00
Середня вартість 1 кв.м ділянки грн. Розрахунок 2 611,00 0,00 2 611,00

Середня вартість ремлнту однієї лавочки грн. Розрахунок 3 071,00 0,00 3 071,00
Середня вартість одного пристрою грн. Розрахунок 16 369,00 0,00 16 369,00
Середня вартість ремонтних робіт грн. Розрахунок 49 900,00 0,00 49 900,00

якості
Фактичні видатки у відповідності до запланованих відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Відсоток своєчасно наданих послуг відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00
Відсоток проведеної робрти по дератизації у відповідності до 

запланованої
відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00
Відсоток завершеності заміни труб у відповідності до запланованої

-----------------------І і о  у-У /  , --- X  5.Ґ, '?л\,------------------------------ відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Заступник міського голови 

ПОГОДЖЕНО:
Фіниііеоі)щуіі|ні^мЯГія;;13.1\ Хустської МР 

ого органу)

го управління

М  Ш  I I Іван Фетько

Марина Глеба

(і ні ці ал и/і ні ці ал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Нак*з-Міністерства фінансів України 26 серпня 20 1 4 року №  836
(урелакції накату Міністерства фінансів України*ід 29 грудня 201 8 року ЗТт 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Ро ззпорядження
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)

10.12.2021 ___________ № 197/02-05______________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна 
1. 0200000 адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні 04053714

_________________________________  адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)_______________________________  __________________
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. _________ 0210000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

3. 0216050 6050

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 361 291,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 2 361 291,00 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 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 II сесії Хустської міської ради VIII скликання №611 від 03.12.2021 ”Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 року №19 "Про бюджет Хустської 
міської територіальної громади на 2021 рік”

6. 1 (ілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

і 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 Завдання

1 Реконструкція водопроводів та каналізаційних мереж

і



2 ІКапітальний ремлнт та реконструкція мережі вуличного освітлення

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1
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 2 361 291,00 2 361 291,00

УСЬОГО 0,00 2 361 291,00 2 361 291,00

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
Усього 0,00

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

Видатки на будівництво та реконструкцію об'єктів грн. Проектно-кошторисна
документація

0,00 2303 159,00 2 303 159,00

Видатки на капітальний ремонт та реконструкцію мереж вуличного 
освітлення

грн. Проектно-кошторисна
документація

0,00 58 132,00 58 132,00

продукту
Обсяг ремонтних робіт та будівництво об'єктів водопроводу та 

каналізації, які планується виконати
кв. м. Акти виконаних робіт 0,00 1 280,00 1 280,00

Кількість об'єктів, на якиж планується виконати роботи од. Проектно-кошторисна
документація

0,00 2,00 2,00

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

та каналізації
грн. Розрахунок 0,00 1 800,00 1 800,00

Середня вартість ремонтних робіт одного об'єкту грн. Розрахунок 0,00 29 066,00 29 066,00
якості

Відсоток побудованих га реконструйованих водопровідних та 
каналізаційних об"сктів \ відповідності до запланованих

відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

Відсоток капїталідюі о ремонту та реконструкції мереж вуличного 
освітлення V відповідності до запланованих

відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

-  1
Заступник міського голови Іван Ф»етько

(підіїис) (ініціали/ініціал, лрізвмце)

ПОГОДЖ ЕНО:-^
Фінансове упра&лін'ня F

Ч
і МР

ч  чз

( [ * » /  Щ  чil я 0ІЦ2.202іі4 $ - і ь

Марина Глеба
(ініціали/ініціал, прізвище)



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)

10.12.2021_____________№ 197/02-05________________________

ЗАТВЕРДНЕМО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Мі ністерства фінансів України від 29 грудня 201 8 року' № 1209)

1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2. _________ 0210000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714

(код за ЄДРПОУ)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

3. 0217310
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

7310 0443

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

Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального 
господарства___________________________________________

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

0756100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 371 061,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 1 371061,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетніїй кодекс України від 08.07.2010 року №2456-6 (із змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 мПро деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів. 
Рішення II сесії Хустської міської ради VIII скликання №611 від 03.12.2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 року №19 "Про бюджет Хустської міської 
територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами).

6. 1 (ілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Здійснення комплексу заходів в будівництві житлово-комунального господарства міської території громади

7. Мета бюджетної програми
Здійснення комплексу заходів в будівництві об’єктів житлово-комунального господарства на території Хустської територіальної громади.

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Будівництво водопроводів та канал ізаційних мереж
2 Будівництво мосту



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд У сього

1 2 3 4 5
1 Будівництво об'єктів житлово-комунальному господарства на території Хустської 

територіальної громади
0,00 1 371 061,00 1 371 061,00

УСЬОГО 0,00 1 371 061,00 1371 061,00

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
Усього 0,00

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Видатки на будівництво водопроводів та каналізаційних об'єктів грн. П рое ктно-ко штор ис на 
документація

0,00 1 361 061,00 1 361 061,00

Видатки на будівництво моста гри. Проектно-кошторисна
документація

0,00 10 000,00 10 000,00

продукту
Обсяг ремонтних робіт та будівництва об'єктів водопроводу та 

каналізації, які планується виконати
м.кв. Акти виконаних робіт 0,00 756,00 756,00

Кількість об'єктів на яких планується виконання робіт од. Проектно-кошторисна
документація

0,00 1,00 1,00

ефекти ви ост і
Середня вартість 1 п.м. ремонтних робіт та будівництва 

водопроводу та каналізації
грн. Розрахунок 0,00 1 800,00 1 800,00

Середня вартість ремонтних робіт одного об"єкту грн. Розрахунок 0,00 10 000,00 10 000,00
якості

Відсоток побудованих водопровідних та кналізаїційних об'єктів у 
відповідності до запланованих

відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

Відсоток побудованих моСтів у відповідності дб запланованих відс. 1 Розрахунок 0,00 100,00 100,00

Заступник міського голови

Г І О Г О Д Ж Е Н д : ^ ^ ^ ^
Фінансове управління ВК Хустеької МР 
(Назва міснев^го фщансовоК)^рга'ь^)^

/ / &  У  г V
Нач ал і//чи.к^фіг—

Іван Фетько
(ініціалі-іу'ініціал, прізвище)

Марина Глеба
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
іїаказ Міністерства фі нансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції накаду Мі ністерства фінансів України від 29 грудня.2018 року№  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпоряджень
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)

10.12.2021______________№ 197/02-05__________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна 
1. 0200000 адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні 04053714

_________________________________  адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)_________________________________ __________________
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. __________ 0210000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

3. __________ 0217322__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

______________ 7322______________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0443___________  Будівництво-1 медичних установ та закладів_____________
(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

0756100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 49 090,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 49 090,00 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 ’’П ро деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”. 
Рішення П сесіїХ устської міської ради VIII скликання від 03.12.2021р. №611 ’’Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 рок № 19 ’’Про бюджет Х устськоїм іської 
територіальної громади на 2021 рік”

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення належного рівня послуг закладів охорони здоров'я

7. Мета бюджетної програми
Здійснення комплексу заходів будівництва медичних установ та закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання



9. Напрями використання бюджетних коштів

1 | Капітальний ремонт системи опалення - встановлення вузла комерційного обліку теплової енергії на об' ектів комунальної власності

гривень

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

1 2 3 4 5

1 Встановлення вузла комерційного обліку теплової енергії на об'єктах комунальної 
власності

0,00 49 090,00 49 090,00

УСЬОГО 0,00 49 090,00 49 090,00

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
Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники Одиниця
в и м ір у

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 о 4 5 6 7
затрат

Встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії в об'єктах 
комунальної власності

грн. Проектно-кошторисна
документація

0,00 49 090,00 49 090,00

продуту
Кількість вузлів комерційного обліку теплової енергії, які потрібно 

встановити
шт. Рішення 0,00 1,00 1,00

ефективності
Середня вартість одного вузла комерційного обліку грн. Розрахунок 0,00 49 090,00 49 090,00

я кості
Встановлення вузлів комерційного обліку то запланованої кількості відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

Заступник міського голови 

ПОГОДЖЕНО:
Фі папеовс у и р airiiriii?klil(, Ху стс ь к о і М Р 
(І І ач в а мі(я#в^іч̂ ф ^ а ( ^ Щ і^ р г а н у )

ління

1 \  і \
П  J o t  І

1 /1  'І Іван Фетько

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Марина Глеба
( т і  ці али/ї ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розгіоряджен т
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)

10.12.2021 . № 197/02-05__________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерсгпва <]> інаксів У"країни 26 серпня 2014 року №  836
(у редакції наказу Міністерства фінансів У країни від 29 грудня 2018 року №  1209) •

ПАСПОРТ
бю джетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна 
1. 0200000 адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні 04053714

_________________________________  адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)_________________________________  __________________
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. _________ 0210000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

3. 0217330 7330 0443 Будівництво-1 інших об'єктів комунальної власності

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 820 086,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 1 820 086,00 гривень.

5. 1 Іідстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-6 (із змінами);
Наказ М іністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". 
Розпорядження Хустської міської ради від 12.08.2021 р. № 132/02-05. Рішення II сесії Х устської міської ради VIII скликання №611 від 03.12.2021 "Про внесення змін до рішення міської 
ради від 17.12.2020 року № 19 " Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами).

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

№> з/п Ціль державної політики

1 Будівництво інших об'єктів власності громади

7. Мета бюджетної програми
Здійснення комплексу заходів будівництва об"єктів комунальної власності на території Хустської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми



№  з/п Завдання

1 Забезпечення капітального ремонту та реконструкції об'єктів
2 Встановлення вузла комерційного обліку теплової енергії на об'єкті комунальної власності
3 Забезпечення благоустрою території населеного пункту
4 Витрати на будівництво системи вуличного відеоспостереження

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 о 4 5

1 Будівництво інших об'єктів комунальної власності на території Хустської міської 
територіальної громади

0,00 1 820 086,00 1 820 086,00

УСЬОГО 0,00 1 820 086,00 1 820 086,00

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 о 4 5
Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 о 4 5 6 7
затрат

Витрати на будівництво, капітального ремонту та реконструкції 
об'єктів та реконструкцію об"єкту

грн. Проектно-кошторисна
документація

0,00 739 980,00 739 980,00

Встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії в об'єктах 
комунальної власності

грн. Рішення 0,00 235 453,00 235 453,00

Ви грати на благоустрій території населеного пункту грн. Розпорядження 0,00 776 200,00 776 200,00
Витрати на будівництво системи вуличного відеоспостереження грн. Кошторис 0,00 68 453,00 68 453,00

продукту
Кількість об'єктів, на яких планується будувати та реконструювати од. Рішення 0,00 12,00 12,00

Кількість вузлів комерційного обліку теплової енергії, які потрібно 
встановити

од. Рішення 0,00 6,00 6,00

Площа земельної ділянки, на якій планується проводити благоустрій од. Рішення 0,00 578,76 578,76

Кількість встановлених пристроїв з щитом вуличного освітлення од. Рішення 0,00 3,00 3,00
ефективності

Витрати на один об"єкт грн. Розрахунок 0,00 61 665,00 61 665,00
Середня вартість одного вузла комерційного обліку грн. Розрахунок 0,00 39 242,00 39 242,00

Середні витрати на один кв.м грн. Розрахунок 0,00 1 341,13 1 341,13
Середня вартість одного пристрою грн. Розрахунок 0,00 22 817,67 22 817,67

я кості
Рівень готовності проектної документації відс. Розрахунок 0.00 100,00 100,00

Відсоток готовності об'єктів у відповідності до запланованих відс. Розрахунок 0,00 100.00 100,00



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)

10.12.2021_______  № 197/02-05

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №  836
(у редакції наказу ІМі ністерства фі нансів У країни від 29 грудня 2018 року № 1209)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна 
1. 0200000 адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні 04053714

_________________________________  адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)_________________________________ __________________
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. __________ 0210000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ М ІС Ь К О Ї РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

3. 0217350

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

7350

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Розроблення схем планування та забудови територій 
(містобудівної документації)_____________________________

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 374 442,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 374 442,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
к онституц ія  України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної ради України зі змінами; Бюджетний кодекс України № 2456-УІ від 08.07.10 зі змінами;
Закон України ’’Про місцеве самоврядування в Україні” №  163-ХІУ від 06.10.1998 р.;Постанова КМ України від 09.03.2006 № 268 ’’Про упорядкування структури та умов оплати праці 
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) ” Про деякі питання запровадження  
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” та ’’Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх  виконання”. 
Рішення II сесії Хустської міської ради У1ІІ скликання № 611 від 03.12.2021 ’’Про внесення змін до рішення м іської ради від 17.12.2020 року № 19 ’’Про бюджет Х устської міської 
територіальної громади на 2021 рік” (зі змінами).

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення розвитку інфраструктури території

7. Мета бюджетної програми
Здійснення заходів з планування та забудови території



8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечення розробки детальних планів території

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Розробка детального плану території 0,00 374 442,00 374 442,00

УСЬОГО 0,00 374 442,00 374 442,00

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
Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п І Іоказники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 ->0 4 5 6 7
затрат

Видатки на розробку детального плану території (проектно- 
ко што р и с ної до кум е нтаці ї)

грн. Кошторис 0,00 374 442,00 374 442,00

продукту
Кількість детальних планів од. Договір 0,00 6,00 6,00

ефективності_____
Середні видатки на розробку,одного плану од. Розрахунок 0,00 62 407,00 62 407,00

якості
Рівеиь готовності документації відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове у 11 гаїціїїіштііІіуХустської МР 
(Назва м іс і аі^у)

/ V 0«,
ріп ан сОврго_у і в л ін н я

(ініціапи/ініціал, прізвище)



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)

10.12.2021________  № 197/02-05___________________

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна
1. 0200000 адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні 04053714

_________________________________  адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)_________________________________ __________________
(код Програмної класифікації видатків та  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2 .  ____________ 0210000_____________  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ________________________________________  ________04053714
(код Програмної класифікації видатків та  (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

3. 0217461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 0756100000

(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)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 18 874 949,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 839 200,00 гривень та

спеціального фонду- 14 035 749,00 гривень.

5. 1 І і дотиви 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 виконавчого комітету Х устської міської ради № 440 від 24.09.2021 року "Про спрямування коштів цільових субвенція та перерозподіл видатків у межах загального обсягу у 

2021 році.” Рішення ї ї  сесії Х устської міської ради VIII скликання №611 від 03.12.2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 року №19 ’’Про бюджет Х устської 
міської територіальної громади на 2021 р ік ” (зі змінами). Рішення Хустської міської ради № 603 від 03.12.2021 року про внесення зміни до Програми реконструкції, ремонту та 
ут римання 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 Ціль державної політики

1 Покращення стану інфраструктури вулиць і доріг комунальної власності

7. Мета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури вулиць і доріг комунальної власності на території Х устської міської територіальної громади



8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Поточний ремонт вулиць міста
2 Дорожня розмітка вулиць
3 Відновлення дорожніх знаків
4 Зимове утримання міських доріг
5 Профілювання дорожнього покриття
6 Поливання дорожнього покриття вулиць та зелених зон
7 Забезпечення капітальних ремонтів та реконструкцій міських доріг та тротуарів
8 Санітарна обробка вулиць

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 о2) 4 5
1 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 4 839 200,00 14 035 749,00 18 874 949,00

У С ЬО ГО 4 839 200,00 14 035 749,00 18 874 949,00

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 о 4 5

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

4 839 200,00 14 035 749,00 18 874 949,00

Усього 4 839 200,00 14 035 749,00 18 874 949,00

1 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

Видатки на проведення поточного ремонту вулично-дорожньої 
мережі

грн. Кошторис 1 764 964,00 0,00 1 764 964,00

Витрати на поновлення дорожньої розмітки та пішохідних переходів грн. Кошторис 605 389,00 0,00 605 389,00

Видатки на виготовлення та відновлення дорожніх знаків грн. Кошлорис 199 000,00 0,00 199 000,00
Видатки на підсипання та розчистку вулично-дорожньої мережі грн. Кошторис 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

Видатки на профілювання дорожнього покриття грн. Калькуляція 174 847,00 0,00 174 847,00
Видатки на полив дорожнього покриття грн. Калькуляція 46 000,00 0,00 46 000,00

Видатки на санітарну обробку вулиць грн. Калькуляція 49 000,00 0,00 49 000,00
Видатки на ремонт міських доріг та тротуарів вулично-дорожньої 

мережі.
грн. Кошторис 0,00 14 035 749,00 ] 4 035 749,00

продукту
Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести 

поточний ремонт
м.кв. Акти виконаних робіт 3 209,00 0,00 3 209,00

Довжина дорожньої розмітки на якій планується провести 
поновлення

км. Акти виконаних робіт 42,00 0,00 42,00



Кількість дорожніх знаків які планується виготовити та встановити
од. Акти виконаних робіт 284,00 0,00 284,00

Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести 
підсипання та розчистка

кв. м . Акти викона них робіт 258 700,00 0,00 258 700,00

Кількість дороги на якій планується провести профілювання кв. м. Договір 1 166,00 0,00 1 166,00
Кількість годин за які планується провести полив годин Розрахунок 133,00 0,00 133,00

Кількість год на які планується провести полив доріг годин Розрахунок 142,00 0,00 142,00
Площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт. тис.кв.м Акти виконаних робіт 0,00 14,77 14,77

ефективності
Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої 

мережі
грн. Розрахунок 550,00 0,00 550,00

Середня вартість 1 км нанесення дорожньої розмітки грн. Розрахунок 14 414,00 0,00 14 414,00
Середня вартість одного дорожнього знаку грн. Розрахунок 700,00 0,00 700,00

Середній розрахунок витрат по підписанню тарозчистці вулично- 
дорожньої мережі на 1 тис.кв.м, та 1 км

грн. Розрахунок 8,00 0,00 8,00

Середня вартість одної тис.кв.м. профілювання грн. Розрахунок 150,00 0,00 150,00
Середня вартість одної години роботи грн. Розрахунок 346,00 0,00 346,00

Середня вартість 1 тис.кв.м капітального ремонту грн. Розрахунок 0,00 950,00 950,00
Середня вартість одної год роботи грн. Розрахунок 345,00 0,00 345,00

якості
Відремонтована за рахунок поточного ремонту площа вулично- 

дорожньої мережі у відповідності до запланованої
відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Відсоток оновленої дорожньої розмітки та пішохідних переходів у 
відповідності до запланованих

ВІДС. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Відсоток заміни та встановлення дорожніх знаків у відповідності до 
запланованих

Відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Відсоток підписаних та розчищених доріг у відповідності до 
запланованих

Відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Відсоток профільованих доріг у відповідності до запланованих відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00
Відсоток политих доріг у віповідності до запланованих відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Відсоток виконаної роботи до запланованої. відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00
Відсоток відремонтованих за рахунок капітального ремонту площі 

вулично-дорожньої мережі у відповідності до запланованих відс.
Розрахунок

0,00 100,00 100,00

'Заступник міського голови 

ПОГОДЖЕНО:
Фінансово управління ВІС-Хустської МР 
(Назва місцевого
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-7 4  /  *ч-» 3? / 1 І  (підпису \ (ініціали/ініціал, прізвище)

Марина Глеба

(ініціали/їніціал, 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 адміністрацій районні державні адміністрації (управління, відділи)__________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.12.2021______________№ 197/02-05__________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік:

1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2. _____________ 0210000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна
адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні 04053714
адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)_________________________________ __________________

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ________________________________________  ________04053714
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 0756100000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 487 909,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 487 909,00 гривень.

5. 1 Іідстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України від 28.06.1996 року (Зі змінами);
Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010 зі 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 №611 від 03.12.2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 року № 19 "Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 
2021 рік" (зі змінами); Про внесення зміни до Програми надання ф інансової підтримки комунальним підприємства мХустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки №601 
від 03.12.2021 року

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Підтримка підприємств комунальної форми власності

7. Мета бюджетної програми
Підтримка діяльності та розвиток об"єктів комунальної форми власності



8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання • |

1 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Здійснення внесків до статутного капіталу комунальних підприємств 0,00 487 909,00 487 909,00

УСЬОГО 0,00 487 909,00 487 909,00

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

0,00 487 909,00 487 909,00

Усього 0,00 487 909,00 487 909,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 оо 4 5 6 7
затрат

Обсяги видатків, що спрямовуються на поповнення статутного 
капіталу підприємств

грн. Кошторис 0,00 487 909,00 487 909,00

продукту
Кількість підприємств комунальної форми власності, яким надається 

фінансова підтримка
од. Рішення 0,00 1,00 1,00

ефективності
Середній обсяг фінансової підтримки на поповнення статутного 

капіталу
грн. Розрахунок 0,00 487 909,00 487 909,00

якості
Відсоток виконання відповідно до, запланованого відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00
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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)

10.12.2021______ _____ № 197/02-05

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна 
1. 0200000 адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні 04053714

_________________________________  адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)_________________________________ __________________
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. __________0210000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

3. 0217680

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

7680 0490

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

Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування________________________________________

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних гіризначень/бюджетних асигнувань 111 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 111 600,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. І Іідстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України від 28 червня 1996 року.
Бюджетний кодекс України № 2456-УІ ід 08.07.2010 зі змінами;
Закон України ’’Про місцеве самоврядування в У країні” № 163-ХІУ від 06.10.1998 року.П останова КМ України від 09.03.2006р. № 268 ,тПро упорядкування структури та умов оплати 
праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інш их органів”.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209 "Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів ” та ’’Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання”. 
Рішення II сесіїУ П І скликання Х устської міської ради №611 від 03.12.2021 року ’’Про внесення змін до рішення Хустської міської ради від 17.12.2020 року № 19 ’’Про бюджет Хустської 
міськоїтериторіальної громади на 2021 р ік ”

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

№ з/п Ц іль державної політики

1 Підтримка діяльності Асоціації міст України

7. Мета бюджетної програми



іасть виконавчого комітету Хустської м іської ради в діяльності Асоціації міст України.

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Сплата членських внесків в Асоціацію міст України

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Сплата членських внесків в Асоціацію міст України 111 600,00 0,00 111 600,00

УСЬОГО 111 600,00 0,00 111 600,00

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
Усього 0,00

1 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

Обсяг видатків грн. Рішення 111 600,00 0,00 111 600,00
продукту

Кількість населення міста од. Звітність установ 81 393,00 0,00 81 393,00
ефективності

Середній обсяг витрат на одиницю населення міста грн. Розрахунок 1,00 0,00 1,00
якості

Динаміка середніх витрат на одиницю населення відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

I У
Заступник міського голови 
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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)

10.12,2021_____________№ 197/02-05________________________

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

1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2. _______________0210000____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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-)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714

(код за ЄДРПОУ)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

3. 0218311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 182 466,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 182 466,00 гривень.

5. І Іідстани для виконання бюджетної програми
Ьюджстіїиіі кодекс України від 08.07.2010 року №2456-6 (із змінами);
І Іаказ 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 №611 від 03.12.2021 ”ГІро 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 №413 від 30.07.2021 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

№ з/п Ціль державної політики

] Забезпечення виконання заходів з охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення здійснення заходів з реконструкції берегоукріплення та регулювання русла річки

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Охорона та раціональне використання природних ресурсів



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Охорона та раціональне використання природних коштів 0,00 98 866,00 98 866,00
2 Покращення стану лісових угідь 0,00 83 600,00 83 600,00

УСЬОГО 0,00 182 466,00 182 466,00

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд У сього

1 2 3 4 5

1
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 83 600,00 83 600,00

Усього 0,00 83 600,00 83 600,00

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Обсяги видатків на проведення охорони та раціонального 
використання природних ресурсів

грн. Кошторис 0,00 98 866,00 98 866,00

Обсяг витрат на покращення стану лісових угідь грн. Рішення 0,00 83 600,00 83 600,00
продукту

Кількість запланованих об'єктів. од. Рішення 0,00 2,00 2,00
Кількість земельних ділянок, які підлягають експертної оцінки 

рівнів ризику
од. Розрахунок 0,00 1,00 1,00

ефективності
Середні витрати па проведешія,.;берегоукріплення та регулювання 

1 річок Г
грн. Розрахунок 0,00 49 433,00 49 433,00

Середні витрати на одну ділянку грн. Розрахунок 0,00 83 600,00 83 600,00
якості

Відсоток обсягів видатків у відповідності до запланованих відс. Розраху нок* 0,00 100,00 100,00

Заступник міського голови
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Іван Фетько ,
(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина Глеба
(ініціали/ініціал, прізвище)
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