
ЗА ТВ Е РД Ж ЕН О
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)

28.12.2021____________ № 206/02-05_________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0200000

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2. _____________ 0210000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0210160

( код І Ірограммої 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 Є Д РП О У )

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ___________ ___________________________ _______ 04053714
(найменування відповідального виконавця) (код за Є Д РП О У )

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

(код Типово ї 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. О бсяг бю дж етних призначень/бю дж етних асигнувань 49 001 448,00 гривень, у тому числі загального фонду 48 894 010,00 гривень та

спеціального фонду- 107 438,00 гривень.

5. П ідстави для виконання бю дж етної 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 У країни ’’Про місцеве самоврядування в Україні” ЛІ® 163-ХГУ від 06.10.1998 р.; Постанова КіМ 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) ”ГІро деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” га ’’Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання”. 
Рішення Н сесії VIII скликання Хустської міської ради №707 від 23.12.2021 року ’’Про внесення змін до рішення Хустської міської ради від 17.12.2020 року №19 ’’Про бюджет 
Хустської міської територіальної громади па 2021 рік”

6 . Цілі держ авної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бю дж етної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Керівництво і управління міської ради та виконавчого комітету.

7. М ета бю дж етної програми
Керівництво і управління міської ради та виконавчого комітету.

8. Завдання бю дж етної програми

№ з/п Завдав ня

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів



гривень

№  з/п Н апрями використання бю дж етних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд У сього

1 2 3 4 5
! Забезпечення належного функціонування міської Ради та її виконавчого комітету 48 894 010,00 0,00 48 894 010,00
2 Придбання предметів довгострокового використання 0,00 107 438,00 107 438,00

УСЬОГО 48 894 010,00 107 438,00 49 001 448,00

10. П ерел ік  м ісцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бю дж етної програми
гривень

№  з/п Н айменування м ісц ев о ї/ регіональної програми Загальний фонд С пеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього 0,00

11. Результативні показники бю дж етної програми

№  з/п П оказники О диниця
виміру

Д жерело інф орм ації Загальний фонд С пеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування

гри. Кошторис 0,00 107 438,00 107 438,00

Обсяг видатків грн. Кошторис 48 894 010,00 0,00 48 894 010,00
1 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 216,00 0,00 216,00

продукту
Кількість підготовлених доручень, рішень міської ради, виконкому, 

розпоряджень міського голови од.
Книга реєстрацій рішень, 

розпоряджень, та вихідної 
кореспонденції

1 117,00 0,00 1 1 17.00

Кількість придбаного обладнання та предметі в довгострокового 
користування.

од. Розрахунок 0,00 7,00 7.00

2 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. Книга реєстрації вхідної 
кореспонденції

о о о 0,00 5 300,00

ефективності
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 226 361,00 0,00 226 361,00

3
кількість виконаних листтіа^адернень. заяв, скарг на одного 

працівника
од. Розрахунок 25.00 0,00 25,00
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Марина Глеба
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фнансів України 26 серпня 2014 року .4« 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 201 8 року .V» і 209)

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)

28. 12.2021________________№ 20.6/02-05__________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

_________________________________ адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)_______________________________  __________________
(код 1 ірограмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за Є Д РП О У )

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

(код Типової проірамної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
_________________________  населенню___________________________ __________________

(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 20 221 860,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 524 500,00 гривень та

спеціального фонду- 9 697 360,00 гривень.

5. І Іідетави для виконання бюджетної програми 
Конституцій 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 "Про спрямування коштів цільової субвенції у 2021 році" №539 від 10.11.2021 року.

Рішення II сесії VIII скликання Хустської міської ради №707 від 23.12.2021 року про внесення змін до Рішення сесії Хустської міської ради від 17.12.2020 року №19 "Про бюджет 
Хустської міськоїтериторіальної громади на 2021 рік", (зі змінами), Рішення Хустської міської ради №691 від 23.12.2021 року. Про внесення змін до програми фінансової підтримки 
комунального некомерційного підприємства Хусгська центральна лікарня імені Віцинського Остапа Петровича Хустської міської ради на 2021-2023 роки .

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

№  з/ п Ціль державної вол ітики

1 Підвищення рівня медичної допомоги населенню

7. Мета бюджетної програми
Розвиток медичного закладу охорони здоров"н

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)
10 524 500,00 0,00 10 524 500,00

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

0,00 9 697 360,00 9 697 360,00

УСЬОГО 10 524 500,00 9 697 360,00 20 221 860,00

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

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

1 2 3 4 5

1
Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Хустська 
центральна лікарня ім. Віцинського О.Г1. Хустської міської ради на 2021-2023 роки 10 524 500,00 10 197 360,00 20 721 860,00

Усього 10 524 500,00 10 197 360,00 20 721 860,00

І 1. Реву ІЬТіП ПИПІ показники бюджетної програми

N° з/н 1 Іоказники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Обсяг фінансування грн. Рішення 10 524 500,00 9 697 360,00 20 221 860,00
продукту

Кількість установ од. Рішення 1,00 3,00 1,00
ефективності

Середі 11 в иір^дї^ТТсз^йбж грн. Розрахунок 10 524 500,00 9 697 360,00 20 221 860,00

Відсоток фінансуваїн^^Кію^лю^щ^ту^у' йШг&відності до 
запланованих відс.

Tv
Розрахунок

і
100,00 100,00 100,00
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(ініціали/ініціал, прізвище)

ШиЩіл
(підпис)

Марина Глеба

(ініціалиУініціал, прізвище)

М.П.



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)

28.12,2021________  № 206/02-05_______________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 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 Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за Є Д Р П О У )

кредитування місцевого бюджету)

2. ___________0210000___________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за Є Д Р П О У )

3. 0212080

(код І Ірограміїої класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2080 0721

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бю джету)

(код Функц іональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім 
первинної медичної допомоги_____________________________

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 565 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 565 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. 11 іде гави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної ради України( зі змінами). 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 II сесії Хустської міської ради VIII скликання № 707 від 23.12.2021 ” Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 року № 19 ” Про бюджет Хустської міської 
територіальної громади на 2021 рік” (зі змінами). Рішення II сесії Хустської міської ради VIII скликання про внесення змін до програми надання фінансової підтримки комунальним  
підприємствам Хустської м іської територіальної громади на 2021-2023 роки № 704 від 23.12.2021 року.

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

№  з/п Ц іль д ер ж ав н о ї п ол іти ки

1 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 З а в д а н н я

1 Забезпечення належного функціонування комунальних підприємств

9. Напрями використання бюджетних коштів
гри вен ь

№ 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

565 000,00 0,00 565 000,00

УСЬОГО 565 000,00 0,00 565 000,00

10. І Іерелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гри вен ь

№ з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеці&зьний фонд Усього

1 2 о 4 5

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

565 000,00 0,00 565 000,00

Усього 565 000,00 0,00 565 000,00

І. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п 1 Іоказники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 о 4 5 6 7
затрат

Витрати на підтримку функціонування комунальних підприємств грн. Рішення 565 000,00 0,00 565 000,00

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

ефективності
Середні витрати на підтримку функціонування комунальних 

. .-іидирж м ств
грн. Розрахунок 565 000,00 0,00 565 000,00

Відсоток функціо^шдаіМішР^ф^ні^фтіриємств у відповідності
лДно веф бЙлЧ

вшс. 1 Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Заступник м ісьт ідттл ови
• ^ о н а е ^ ^

ПОГОДЖ ЕНО: -
Ф інау'сбвеуправлінця 1ЇК.Хустс&кф МР4^Л$Уч ^

ї ( лс / І О&уСн І | 02 “  І 
Нача&іцз йк фінансбвого/упрйвіііні

М  ^  $  II
•-\ 2Ш\2.2022

(Дшта погодження) $

М.П. Ч ^ 4 ?нд ,

Іван Фетько

<ініціали/ініціал, прізвище)

М арина Глеба

(іні ціали/ішціал, 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')

28.12.202)_________  №  206/02-05______________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року N6’ 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. ____________ 0212100____________
(код І Ірогрампої класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________________ 2100_________________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

__________ 0722____________  Стоматологічна допомога населенню______________________
(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видаткі в та кредитування бюджету) видаткі в та кредитування місцевого бюджету)

0756100000
(код бюджету)

4. ( )Г)сяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 175 523,00 гривень, у тому числі загального фонду 175 523,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. 1 Іідстави 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 П сесії VIII скликання Хустської міської ради № 707 від 23.12.2021 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)

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

№  з/п Ц іль д ер ж ав н о ї п о л іти ки

1 Надання стоматологічної допомоги населенню

7. Мста бюджети ої п рограм и
Підвищення рівня надання стоматологічної допомоги населенню

8. Завдання бюджетної програми



№  з/п З авд ан н я

1 Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

9. Напрями використання бюджетних коштів
гри вен ь

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

1 2 о:> 4 5

1 Забезпечення належного функціонування комунальних закладів охорони здоров"я (в 
частині покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв)

175 523,00 0,00 175 523,00

УСЬОГО 175 523,00 0,00 175 523,00

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

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

1 2 3 4 5
Усього 0,00

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року .4» ! 209)

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)

28. 12.2021_______________________ №  206/02-05

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. _________ 02 і 0000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

3. 0212111

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2111 0726

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Первинна медична допомога населенню, що надається 
центрами первинної медичної (медико-санітарної) 
допомоги________________________________________________

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 237 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 237 700,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 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 ’’Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевих бюджетів”
Рішення II сесії VIII скликання Хустської міської ради № 707 від 23.12.2021 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 II сесії УЧИ скликання Хустської міської ради №704 від 23.12.2021 року про внесення змін до Програми 
надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

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

№  з/гі Ц іль держ авної політики

1 Змінення та поліпшення здоров"я населення шляхом забезпечення потреб населення \ первиннії) медичній допомозі

7. Мета бюджетної програми
Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

8. Завдання бюджетної програми



№  з/п Завдан ня

1 Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання

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)

1 237 700,00 0,00 1 237 700,00

УСЬОГО 1 237 700,00 0,00 1 237 700,00

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

і Програма інфекційного контролю у КИП Хустський центр медикосанітарної допомоги 
Хуетської міської ради Закарпатської області 2021-2023 роки

2 000,00 0,00 2 000,00

2
Програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хуетської 
міської територіальної громади на 2021-2023 роки

45 000,00 0,00 45 000,00

Усього 47 000,00 0,00 47 000,00

1. Результатишіі ікж іп ни ки  бюджетної програми

№  з/п 1 Іоказники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат____________________________

Обсяги фінансування гри. Кошторис 1 237 700,00 0,00 1 237 700,00
продукту

Кількість установ од. Рішення 1,00 0,00 1,00
ефективності

с е т грн. Розрахунок 1 237 700,00 0,00 1 237 700,00

Відсоток фіна^^^фя^міС1Ш)іїОчбт^і,>і^^( відповідності до
/у 'ч 'дг зднійцовансЗсоТ- ® л\

в іде. Рішення 100,00 0,00 100,00

( І® 1 !Заступник міського голови % ; т 9 і ) )  д д

ї ї  .  й  1

Іван Фетько

і|уя,.ВК' Хус 
(На$аШ  ігрового ( )1н<М)о:вого ^е.аїїу))

/стсдк'щ І\ЛР

На4У1шї41 фінансового утіравлїння
\ \  Г ^ \ 2 5 4 4 0 7 ^  /  *  $ /

лкУ .<?/

Марина Глеба

(ішціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 201 4 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 201 8 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 головного розпорядника ко ш тів  м ісцевого бю дж ету )

28. 12.2021_______________________№  206/02-05___________________________________________

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. 0212144

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2144 0763

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет______________________________________

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг' бюджетних гіризначень/бюджетних асигнувань 2 642 583,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 642 583,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень/

5. 1 Іідстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. (зі змінами та доповненнями);
Закон України ’’Про місцеве самовряду вання в Україні від 21.05.1997 р. (зі змінами та доповненнями);
Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 ’’Про деякі питання запровадження про« рамно-цільового методу та виконання місцевих бюджетів”
Рішення II сесії VIII скликання Хустської міської ради №707 від 23.12.2021 року про внесення змін до Рішення сесії Хустської міської ради від 17.12.2020 року №19 ”ГІро бюджет 
Хустської міськоїтериторіальної громади на 2021 рік”, (зі змінами)_____________________________________________________________________________________________________________

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

№  з/п Ціль держ авної політики

1 Медична допомога хворим на цукровий та нецукровий діабет

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдайня

] Забезпечення безкоштовним і н с у л і н о м  хворих на цукровий діабет
2 Забезпечення безкоштовним десмопресином хворих на нецукровий діабет



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№  з/п Н ап р я м и  в и к о р и ст а н н я  б ю д ж е т н и х  к о ш тів З а г а л ь н и й  ф о н д С п е ц іа л ь н и й  ф о н д У с ь о го

1 2 3 4 5

і Відшкодування вартості препаратів інсуліну аптечним закладам за відпущення ними 
хворим на цукровий та не цукровий діабет препаратів інсуліну та десмопресину.

2 642 583,00 0,00 2 642 583,00

УСЬОГО 2 642 583,00 0,00 2 642 583,00

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

Обсяги видатків на забезпечення препаратами хворих на цукровий 
діабет

гри. Кошторис 2 628 183,00 0,00 2 628 183,00

Обсяги видатків на забезпечення препаратами хворих на не 
цукровий діабет

гри. Кошторис 14 400,00 0,00 14 400,00

продукту
кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються 

препаратами інсуліну
осіб Рішення 471,00 0,00 471,00

кількість хворих ііачіецукровий діабет, що забезпечуються 
11 ре 11 арата м и десмопреси ну

осіб Рішення 3,00 0,00 3,00

ефекти вності
Середні витрати на забезпечення препаратами інсуліну 1 хворого грн. Розрахунок 5 580,00 0,00 5 580,00

Середні виграти і і а м  и 1 хворого на грн. Розрахунок 4 800,00 0,00 4 800,00

якості
Відсоток з а б е з п ^ ^ і^ Х в ^ ш ^ ^ а ^ 'к р о в к й ’ф  й^і^кровий діабет 

2? І \  О
віде. ^ Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Заступник міського.голови Іван Фетько

й о г
.О вечий * о > 5
Г О Л .  !  Г ,£НО:

Фі ііаУїсОве ^пбавлнТі^ МР
і®г місїіевог(Прфга'нео^огар^ачНу)
гО /  11\ І А ! \ \ \

вого]улрівл|іння
І ~ /

Начальник ф
■ •;./
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(ініціали/ініщал. 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 №  12093

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')

28.12,2021_________  №  206/02-05

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

___________________________________  адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)________________________
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету)

2. __________0210000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714

(код за Є Д Р П О У )

04053714
(код за Є Д Р П О У )

3 .  _____________0212152______________ _________________ 2152_________________  ____________ 0763____________  Інші програми та заходи у сфері охорони здоров я___________ _______ 0756100000
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функц іональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою  програмною класифікацією (код бюджету)

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бю джету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 636 705,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 636 705,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. 1 Іідстави для виконання бюджетної програми
Конституція У країни,Бюджетний кодекс, Закон України про охорону здоров'я, Наказ МФ та МОЗ № 283/437 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі ’’Охорона здоров'я” (зі змінами) від 26.05.2010.Закон України ’’Про державний бюджет на 2021 рік ” № !082-ІХ  
від 15.12.2020 року.Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836” Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складаннята виконання місцевих бюджетів” зі змінами.
Рішення II сесії VIII скликання Хустської міської ради № 707 від 23.12.2021 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 № 597 від 23.12.2021 року. Про внесення змін до фінансової підтримки 
комунального некомерційного підприємства ’’Хустська стоматологічна поліклініка” Хустської міської ради Закарпатської області на 2021-2023 роки. Рішення II сесії VIII скликання 
Хустської міської ради № 704 від 23.12.2021 року про внесення змін до Програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної громади 
на 2021-2023 роки. Рішення II сесії VIII скликання Хустської міської ради № 694 від 23.12.2021 року про внесення змін до Програми часткової компенсації медикаментозного 
забезпечення окремих категорій населення Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

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

№  з/п Ціль д ер ж ав н о ї п ол іти ки

І Підвищення рівня медичної допомоги населенню



. Мета бюджетної програми
Забеспечення проведення інших заходів у сфері охорони здоровая.

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завд ан н я

1 Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої стоматологічної допомоги населенню
2 Часткова компенсація особам, які відносяться до окремих категорій, вартості л іків за рецептами лікарів

9. Напрями використання бюджетних коштів
гри вен ь

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

1 2 оJ 4 5
! Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату. 147 877,00 0,00 147 877,00

2
Забесгіечення використання коштів, передбачених програмою часткової компенсації 
мекаментозного забезпечення окремих категорій населення Хустської міської 
територіальної громади

1 488 828,00 0,00 1 488 828,00

УСЬОГО 1 636 705,00 0,00 1 636 705,00

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

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

1 2 3 4 5
1 1 Ірограма часткової компенсації медкамен гозного забезпечення окремих категорій 

населення Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки
1 488 828,00 0,00 1 488 828,00

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

51 677,00 0,00 51 677,00

3
І Ірограма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Хустська 
стоматологічна поліклініка Хустської міської ради Закарпатської області н а 2021-2023 
РОКИ

96 200,00 0,00 96 200,00

Усього 1 636 705,00 0,00 1 636 705,00

І І . Результативні показники бюджетної програми

№ з/п 1 Іоказники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 оо 4 5 6 7
затр ат

Обсяг витрат гри. Рішення 147 877,00 0,00 147 877,00
Забезпечення відшкодування по пільгових рецептах грн. Кошторис 1 488 828,00 0,00 1 488 828,00

Кількість закладів од. М ережа медичних закладів 1,00 0,00 1,00
Кількість штатних одиниць од. Ш татний розпис 58,00 0,00 58,00

продукту
Кількість хворих, що потребують допомоги осіб Статистична звітність 526,00 0,00 526,00

Кількість лікарських відвідуван ь од. Ф орма №20 5 500,00 0,00 5 500,00
Чисельність осіб, яким проведена планова санація осіб Ф орма №20 4 300,00 0,00 4 300,00
Кількість хворих, яким відшкодовано варість ліків од. Звітність установ 1,00 0,00 1,00

еф ективності



Вартість коштів вигранених на одного хворого, що потребує зам і сної 
ниркової терапії

грн.
Ф.7 36 686,00 0,00 36 686,00

Вартість коштів витрачених на одного хворого з пересадженими 
органами

грн.
Ф.7 82 850,00 0,00 82 850,00

Вартість коштів витрачених на одного хворого на муковісцидоз грн. Ф.7 9 000,00 0,00 9 000,00
Кількість пролікованих пацієнтів на одного лі каря-стоматолога осіб Ф орма № 20 470,00 0,00 470,00

Кількість оглянутих дітей осіб Ф орма № 20 4 500,00 0,00 4 500,00
Кількість санованих дітей осіб Ф орма № 20 о о о о 0,00 3 700,00

Вартісь коштів витрачених на одного хворого на он ко гематологію грн.
Розрахунок 3 000,00 0,00 3 000,00

Вартість коштів витрачених на одного інваліда з психічними 
захворю ваннями

грн.
Розрахунок 450,00 0,00 450,00

Вартість витрачених коштів на одного хворого грн. 436 128,00 0,00 436 128,00
якості

Рівень забезпечення потреби у витратних матеріалах та виробах 
медичного прцзнане.ння

відс.
Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Рівень забезпечення на о п л а ^ Ш Ё 1 г # ^ Й Ь а ^ ^ н я  на заробітну 
плату'

відс.
Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Відсоток виконангідовідрЬщ^1остГд:©^заф\айацаного відс. 100,00 0,00 100,00

Ш / т ,  Ш  4 л
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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)

28.12.2021_______________ №  206/02-05

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № І 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 Ірограміюї класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПО У)

кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000____________
(код 11 рої рамної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за Є Д Р П О У )

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 
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 8 502 827,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 502 827,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. 1 їідетави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України ’’Про Державний бю джет”, Наказ Мінсоцполітики України ” Про затвердження Типового переліку бюджетних 
програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі ’’Соціальний захист та соціальне забезбезпечення". Постанови і розпорядження КІЧУ, Накази 
Міністерства фінансів України та інших центральних органів виконавчої влади, Накази Державної казначейської служби України, інші нормативно-правові акти: укази і 
розпорядження президента України.
Рішення 11 Хустської міської ради V II1 скликання № 707 від 23.12.2021 ’’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 д ер ж ав н о ї п оліти ки

1 Реалізація заходів соціальної підтримки населення в частині забезпечення соціальними 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 З авдан н я

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 підтрим ки сімей, дітей та молоді, які перебувають у життєвих складних обставинах та потребують сторонньої допомоги.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гри вен ь

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

1 2 о2) 4 5

]
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

8 502 827,00 0,00 8 502 827,00

УСЬОГО 8 502 827,00 0,00 8 502 827,00

№ з/її 1 Іаймепувапня місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього 0,00

І 1. Розу.штативні показники бюджетної програми

№  Ум Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 о 4 5 6 7
затрат

кількість установ од. Перелік об 'єктів 1,00 0,00 1,00
кількість відділень од. Ш татний 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 послуги
од.

штатний розпис 86,75 0,00 86,75

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

од.
Штатний розпис 1,00 0,00 1,00

продукту
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)
осіб

Звітність установ 3 500,00 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 
перебувай ня/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 

перебувай ня/проживання

грн/рік
Ф орма № 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 вжпрвідності до запланованого 

.. Ь К
відс.

Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Відсоток сімей та осіб, життєвих 
обставинах знятих із^ Ш і\^ ь щ то ^ Т г р @ ^ ^ зч ш д ,Іцтивним 

результатом у/вііаізШ)іішо&ґОк) заплаїщващугЬ

відс.
Розрахунок

100,00 0,00 100,00

Заступник
^  0  X ------- \  -  <2.

пого
Фінаіісовс|уіфаЯйі|ііія IV

, 7  Ъ  ’,
£

тськоїіМ ^ 5
( 11 ач ва міс іуе і$) і с^шп1 а 11 со і їо т  орган у )Г"

\ % ^ А 2Ь440Г^ Х у11 ачаї і ы і и іШ і(/і іищіїю го уп р&ві і і пі/я

28,12.202 Г ' - Х  І’А ІИ ^ > Т

Ї* Ш

(Дата могоджсшія)

Іван Фетько

(інз шали/ініціал, прізвище)

М арина Глеба

(і ні шали/і ніціал, прізвище)

МІГ



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)

28,12.2021______________№ 206/02-05__________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року .4« 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 Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за Є Д РП О У )

кредитування місцевого бюджету)

2. __________ 0210000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄД РП О У )

3. 0213242

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

3242

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення___________________________________________

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призі іачеиь/бюджетних асигнувань 70 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 70 000,00 гривень та

спеціального фопду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституції! України від 28 червня 1996 року;
Іноджстпцй кодекс України №2456-УІ від 08.07.2010 зі змінами;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" №163-ХІУ від 06.10.1998 року;
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".
Рішення II Хустської міської ради У її І скликання №707 від 23.12.2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 року №19 "Про бюджет Хустської міської 
територіальної громади на 2021 рік".
Рішення II сесії УІІІ скликання Хустської міської ради №692 від 23.12.2021 року про внесення змін до Програми діяльності громадських організацій Хустської міської територіальної 
громади, які погребують соціального захисту на 2021-2023 роки

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

№  з/п Ціль держ авної політики

1 Надання фінансової підтримки громадським організаціям, діяльніссть яких має соціальну спроможність

7. Мета бюджетної програми
Надання фінансової підтримки громадським організаціям

8. Завдання бюджетної програми



№  з/п Завдання

1 Підтримка громадських організацій

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

І Надання фінансової підтримки громадським організаціям, діяльність яких має соціальну 
спроможність

70 000,00 0,00 70 000,00

УСЬОГО 70 000,00 0,00 70 000,00

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

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

1 2 3 4 5

і Програма діяльності громадських організацій міста, які потребують соціального 
захисту на 2020-2022 роки

70 000,00 0,00 70 000,00

Усього 70 000,00 0,00 70 000,00

1. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п 11 окав пики Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Обсяги затрат на надання фін.підтримки громадським організаціям. грн. Звітність установ 70 000,00 0,00 70 000,00

продукту
Кількість заходів, проведених громадськими організаціями од. Звітність установ 3,00 0,00 3,00

Кількість громадських організацій од. Звітність установ 3,00 0,00 3,00
Кількість засновників громадських організацій од. Звітність установ 6,00 6,00 6,00

ефекти в пості
Середні витрати на проведення одного заходу громадськими грн. Звітність установ 23 333,00 0,00 23 333,00

ЯКОСТІ

Динаміка кількості за ^ ^ в ^ р ^ ^ ^ 4 в 4 ї^ С к д  за с т ел е н н я  
ефективного р о з в ' я з а н і й / а д с ь  к иї 

орган ізаці й, іу іШрдан ш  ці'іГцонАреднт, рожо^\\.
відс.

Звітність установ
100,00 0,00 100,00

і ^ к ^ і^ ь к о г о  прло&ц \ ч

Н Ос І  л і \ ,у  %  и  
ФіііаїТсо^е ;уп равл і^і/^(ВК X у енської ГуІР
( Т М Щ ^

/  -  ?./.
11 ачаїдьпй ю ш н Ш зШ о Ы  у п р ав л  і н ня

_______ 4-28.1,2,.202'1 ^ ' V
{Д ата̂ Рюсод ж"е її ц ̂  )Д

Іван Фетько

(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина Глеба
(ініціали/ініціал, прізвище)

м.п.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року ,4« І 209)

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)

28.12.2021______________ №  206/02-05___________________________

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 ЄД РП О У )

кредитування місцевого бюджету)

2. ____________0210000____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за Є Д РП О У )

3. 0216020

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

6020 0620

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(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 9 701 268,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 701 268,00 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 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 П сесії Хустської міської ради VIII скликання № 707 від 23.12.2021 ’’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 № 704 від 23.12.2021 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 д ерж авн о ї політики

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

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

8. Завдання бюджетної програми



№  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

9 701 268,00 0,00 9 701 268,00

УСЬОГО 9 701 268,00 0,00 9 701 268,00

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

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

9 701 268,00 0,00 9 701 268,00

Усього 9 701 268,00 0,00 9 701 268,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п 1 Іоказники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

ІЗ втрати па підтримку функціонування комунальних підприємств гри. Звітність установ 9 701 268,00 0,00 9 701 268,00

продукту________________ ________
Кількість комунальних підприємств од. Звітність установ 7,00 0,00 7,00

ефективності
середні витрати на підтримку функціонування комунальних грн. Звітність установ 1 385 895,00 0,00 1 385 895,00

Відсоток фумкціонування^ш^на-фьїіїі^ЛЛУйііГиєйеЙ^увідповідності в і де.
Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Заступ ник ні сь го л$Йц 0
У / -с 0/к,-

> , Ч У
ПОГОДЖЕНО:

Фінансо;вЬ'уп^'вління ЭД Ш Ф с ьк,о)-М-Іо '

Іван Фетько

(Назва уІоцевето фінаЦШ Ш '6 орга|н^

\ \ V— \ 'Ч\_--І ̂  о- II
Начат ь^й^ ф іП а ^^ ^ т) управд 

28.42.^021 *  ^  ^

(шіціали/ініціал, прізвище)

г \ д с и и ш Л Марина Глеба

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 2 6 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)

28. 12.2021_________________ №  206/ 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 Є Д Р П О У )

кредитування місцевого бюджету)

2. __________ 0210000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за Є Д Р П О У )

3 . ___________0216030___________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_______________ 6030_______________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

__________ 0620____________  Організація благоустрою населених пунктів______________
(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 6 030 860,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 030 860,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. 1 Іідстави 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 II сесії Хустської міської ради VIII скликання № 707 від 23.12.2021 ’’Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 року № 19 ’’Про бюджет Хустської міської 
територіальної громади на 2021 рік”; Рішення №701 від 23.12.2021 р. ” Про внесення змін до Програми благоустрою території Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 
роки” .

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

№  з/п Ціль державної політики

1 Підвищення рівня благоустрою  Хустської м іської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми
Здійснення комплексу заходів з благоустрою

8. Завдання бюджетної програми



№  з/п Завд ан н я

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

2 Утримання о б 'єк т ів  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 зливової каналізації
7 Ліквідація стихійних звалищ
8 Поточний ремонт лавок скверу вул. Б. Хмельницького в м. Хуст
9 Впровадження системи вуличного відеоспостереження в м. Хуст
10 Заміна водопровідної труби на перехресті вулиць Тімірязєва, Коцюбинського
11 Влаштування святкової ілюмінації

9. Напрями використання бюджетних коштів
гри вен ь

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

1 2 3 4 5

1 Організація благоустрою Хустської міської територіальної громади 6 030 860,00 0,00 6 030 860,00
УСЬОГО 6 030 860,00 0,00 6 030 860,00

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

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

1 2 оО 4 5

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

6 030 860,00 0,00 6 030 860,00

Усього 6 030 860,00 0,00 6 030 860,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 О 4 5 6 7

затр ат
Видатки на утримання міського кладовищ а та замкової гори грн. Кошторис 267 800,00 0,00 267 800,00
Видатки на утримання інфраструктури та  благоустрою  міста грн. Кошторис 898 452,00 0,00 898 452,00

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 161 900,00 0,00 161 900,00
Витрати на ліквідацію стихійних звалищ грн. Акти виконаних робіт 106 500,00 0,00 106 500,00

Витрати на поточний ремонт лавок скверу грн. кошторис 43 000,00 0,00 43 000,00
Впровадження системи вуличного відеоспостереження грн. Кошторис 49 108,00 0,00 49 108,00

Видатки на заміну водопровідної труби грн. Кошторис 49 900,00 0,00 49 900,00
Влаштування святкової ілю мінації грн. Рішення 87 000,00 0,00 87 000,00

продукту
Період виконання робіт місяців Договір 12,00 0,00 12,00
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 859,29 0,00 859,29

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

кв. м. Розрахунок
1 333,30 0,00 1 333,30

Кількість зливоприймальних колодязі прочищено за рік од. Звітність установ 450,00 0,00 450,00
Кількість вивезеного сміття од. Розрахунок 480,00 0,00 480,00

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
Кількість ілюмінації, які планують влаштувати од. Рішення 1,00 0,00 1,00

ефективності
Сереній розмір видатків на 1 місяць грн. Розрахунок 22 317,00 0,00 22 317,00

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

грн. Розрахунок 82 121,00 0,00 82 121,00

Середня вартість одного поховання грн. Розрахунок 4 000,00 0,00 4 000,00
Середня вартість спожитої електроенергії кВт грн. Розрахунок 5,03 0,00 5,03

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 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

Середня вартість ілюмінації грн. Розрахунок 87 000,00 0,00 87 000,00
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 в ід п о в ія й Й Й ^ Ш ^ д а н о в ан о ї відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00
Відсоток завершеності заміни т р у б ^ ^ г а Й ^ іш о с ^ ’ЗД'^зй^днованої відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

'  9^  ’ Р і вен ь*г<ж>д й<ур'т//с^т:^вріГіл ірм.і н ац її відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

/ Л * 03 асту п и и к м і с ь ко го//<а£і (Ы і Іван Фетько

(ініціали/ініціап, прізвище)

М арина Глеба

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

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

(найменування головного розпорядника кош тів місцевого бю дж ету)

28.12.2021______________№ 206/02-05__________

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 ЄД РП О У)

кредитування місцевого бюджету)

2. __________0210000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету )

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄД РП О У)

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 признаної іь/бюджетних асигнувань 2 898 546,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 2 898 546,00 гривень.

5. І Іідстави для виконання бюджетної програми
Еіоджстнии 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 II сесії Хустської міської ради VIII скликання №707 від 23.12.2021 "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 Ціль державної політики

1 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 [Капітальний ремлнтта реконструкція мережі вуличного освітлення

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Н ап р ям и  в и ко р и стан н я  б ю д ж е тн и х  кош тів З агал ь н и й  ф он д С п ец іал ь н и й  ф онд У сьо го

1 2 3 4 5

і
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 2 898 546,00 2 898 546,00

УСЬОГО 0,00 2 898 546,00 2 898 546,00

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
за т р а т

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

0,00 2 840 414,00 2 840 414,00

Видатки на капітальний ремонт та реконструкцію мереж вуличного 
освітлення

грн. Проектно-кошторисна
документація

0,00 58 132,00 58 132,00

п р о д у к т у

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

кв. м. Акти виконаних робіт 0,00 1 578,00 1 578,00

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

0,00 2,00 2,00

е ф е к т и в н о с т і

Середня вартіст ь 1 п.м ремонтних робіт та будівництва водопроводу 
та каналізації

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

Середня вартість реуіонШШіРСібіт одного об'єкту грн. Розрахунок 0,00 29 066,00 29 066,00
ЯКО С ТІ

Відсоток п о б у д ^ ^ ^ 0 Ь ^ в # у ^ іМ ^ о д о п р о в ід н и х  та 
каї і ал і заці й і£ршпл анованих

відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

Відсоток к а п іта о І^ і^ р & ^ с^  вуличного 
ос впіщи іщ у( ві^щЗЦдафсті до загула но ван их

відс. Розрахунок 0,00 ! 00,00 100,00

Іван Фетько

{ініціали/ініціал, прізвище)

Марина Глеба
{ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник міськ^щ

м.п.



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)

28.12,2021___________ № 206/02-05

ЗАТВЕ РДЖЕНО
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 
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 ЄД РП О У )

кредитування місцевого бюджету)

2. ___________0210000___________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄД РП О У )

3. 0216083

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

6083

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла 
га приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа

(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 призпачень/бюджетних асигнувань 6 787 507,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 6 787 507,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
’Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. (зі змінами та доповненнями);
Закон України ”Г1ро 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 року ’’Про спрямування коштів цільових субвенцій та перерозподіл видатків у межах загального обсягу у 

2021 році. Рішення П сесії Хустської міської ради VIII скликання №707 від 23.12.2021 ’’Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 року №19 ’’Про бюджет Хустської 
міської територіальної громади на 2021 рік”
Рішення II сесії Хустської міської ради VIII скликання № 700 від 23.12.2021 ’’Про внесення змін до ’’Програми Хустської міської територіальної громади забезпечення права дитини 
на виховання у сімейному оточенні на 208-2025 роки”

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

№  з/п Ц іль держ авн о ї політики

1 Будівництво дитячого будинку сімейного типу



7. М ета б юджетн ої п ро грам и
Зниження рівня інституційного догляду шляхом розвитку сімейних форм та інших форм виховання, наближених до сімейних

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Будівництво дитячого будинку сімейного типу

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Будівництво дитячого будинку сімейного типу 0,00 6 787 507,00 6 787 507,00

УСЬОГО 0,00 6 787 507,00 6 787 507,00

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

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

0,00 6 787 507,00 6 787 507,00

Усього 0,00 6 787 507,00 6 787 507,00

11, Результативні показники бюджетної програми

№  з/и Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

затрат
Обсяг фінансування грн. Рішення 0,00 6 787 507,00 6 787 507,00

продукту
■ф , ,ї^втд:с^ьіу;ста н о в од. Рішення 0,00 1,00 1,00

еф ективності
вихщтй ^ р д ш ж г а н о в у грн. Розрахунок 0,00 6 787 507,00 6 787 507,00

Я  Г  я к о с т ї ^ ^
ДЗдсодюі/ви'йбранця робіт 5©>зйЩа нован их відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

и
Засту 1111 и к-м гсіжбРо- т  л о в и

< > * авчии
й В Д г іЦ - . . .

л правл,-іння ВК кус/і;с >уої МР

і к фінансового ^
■о* * \2 5 4 4 0 7 2 а  / >  л /  

" 5- Л Н 2-2021 <0-, ^  /  -
Ч (Дата погодження)'б '7 '/

м -п- К р а їн а

Іван Фетько

О

(ініціали/ініціал. прізвище)

Марина Глеба

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28,12.2021____________№ 206/02-05______________________

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 Є Д Р П О У )

кредитування місцевого бюджету)

2. ____________0210000____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за Є Д Р П О У )

3. __________ 0217110__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_______________7П 0_______________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

__________0421____________  Реалізація програм в галузі сільського господарства_____
(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 5 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. 1 Іідстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної ради України зі змінами. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-6 9 (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 11 сесії Хустської міської ради VIII скликання .№707 від 23.12.2021 ’’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 Ц іль дер ж ав н о ї політики

І Надання фінансової підтримки племінпідприємствам на здешевлення вартості штучного осіменіння

7. Мета бюджетної програми
Шляхом відкриття пунктів штучного осіменіння маточного поголів”я великої рогатої худоби в міській місцевості сприяти створенню високопродуктивних масивів худоби молочного 
і м”ясного напрямків.___________________________________________________________________________________________________________________________

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдан ня



1 [Здешевлення вартості осіменіння маточного поголів"я великої рогатої худоби штучного осіменіння.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гри вен ь

Ж» з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Здешевлення вартості осіменіння маточного поголів"я великої рогатої худоби штучного 
осіменіння.

5 000,00 0,00 5 000,00

У С Ь О Г О 5 000,00 0,00 5 000,00

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

№ ,і/11 1 Іаймепувапня місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Програма здешевлення вартості осіменніиня маточного поголів’я великої рогатої 
худоби у пунктах штучного осіменіння на 2021-2023 р 
Здешевлення вартості осіменіння маточного поголів’я великої рогатої 
худоби у пунктах штучного осіменіння на 2021-2023 поки

5 000,00 0,00 5 000,00

Усього 5 000,00 0,00 5 000,00

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
Кількість власників племінпідприємств, яким планується надання 

дотації на здешевлення вартості штучного осіменіння
од. Розрахунок 1,00 0 , 0 0 1,00

продукту
Кількість власників племінпідприємств, яким буде надано дотацію 

на здешевлення вартості штучного осіменіння
од. Розрахунок 1,00 0 , 0 0 1,00

ефективності
Сума фінансової п і д т р и й й і г а ^ ^ і с т в а м  на здешевлення 

вартййШ ш тучцбш  осі мри іиМк.
грн. Рішення 5 000,00 0 , 0 0 5 000,00

якості
Рівень з а б е з п Ь ^ ^ ^ % п а с н и к і в  

племінпідприємств.,я к и м 'П л д ц у О! ь с я  н ад Д н ^р о тац ії на 
здешевшцня.в^ртосШ ііт»Аш ОГО О С Ш О Н Ї№я

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

//\ < &
■ / /Заступник місі/кбтотюііови
ї ї . §  О /  /С

/ / £ * /  т і
П О ГОД Ж Е|Ш );

Ф інансове уіщавлінняіВК Хус

ї ? # у * Р

Д . ' О Ц ш /___________________
іідпис)

Іван Фетько

(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЬЇ М Р/
(Назва м іс і)е в З і^ ^ )іу а А ^ ^ ^ ^ о р га н у )у

Начальни к ф і нансового^щр|в^й-ні^я?;/

і

( л Ж с м с и о о М арина Глеба

28.12.2021 НА
V (підпис)

(Дата погодження)

м.п.

(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)

28.12,2021______________ № 206/02-05

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року АЗ 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 . __________ 0217130__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_______________7130_______________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

__________0421____________ Здійснення заходів із землеустрою________________________
(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 гіризначень/бюджетних асигнувань 672 682,00 гривень, у тому числі загального фонду 50 413,00 гривень та

спеціального фонду- 622 269,00 гривень.

5. 11 іде гави для виконання бюджетної програми
бюджетний кодекс України №2456-УІ від 08.07.2010 зі змінами;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні” №  163-ХІУ від 06.10.1998 року;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209) ’’Про деякі питання запровадження програмно- 
цільовою методу складання та виконання місцевих бюджетів” та ’’Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання”. Рішення 
Хустської міської ради ” Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2021 рік” від 17.12.2020 року № 19. Рішення Хустської міської ради №249 від 31.05.2021 року ’’Про 
внесення змін до Програми використання коштів, які надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на території Хустської 
міської територіальної громади на 2021-2023 роки”. Рішення !1 сесії УПЇ скликання Хустської міської ради №707 від 23.12.2021 р. ’’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 Ц іль д ер ж ав н о ї п оліти ки

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

7. Мета бюджетної програми
Створення конкурентного середовища, а також забезпечення надходження коштів від приватизації земельних ділянок до міського бюджету

8. Завдання бюджетної програми



№  з/п Завдан н я

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Здійснення заходів із землеустрою 50413 ,00 422 369,00 472 782,00
2 Проведення захисту від підтоплення і затоплення 0,00 199 900,00 199 900,00

УСЬОГО 50 413,00 622 269,00 672 682,00

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

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

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

0,00 199 900,00 199 900.00

Усього 0,00 199 900,00 199 900,00

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

1
Обсяг видатків на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності грн. Рішення 7 000,00 100 000,00 107 000.00

2 Обсяги видатків на проведення топо-геодезичних робіт за рахунок 
к о ш ті в м і с це во го б юдж ету

грн. Рішення 14 620,00 0,00 14 620,00

3 Обсяги видатків на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельних Д І Л Я Н О К

грн. Рішення 5 000,00 0,00 5 000,00

4 Обсяги видатків на виготовлення нормативно-грош ової оцінки 
земель

грн. Рішення 14 000,00 300 000,00 314 000,00

5
Обсяг видатків на виготовлення проектів із землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для оформлення права власності на 
об"єкти комунальної власності

грн. Рішення 6 000,00 0,00 6 000,00

6 Обсяг видатків на детальне грунтово-агрохімічне обстеження грн. Рішення 3 793,00 22 369,00 26 162,00

7 Обсяг видатків на проведення захисту земель від підтоплення і 
затоплення

грн. Програма 0,00 1 99 900,00 1 99 900,00

продукту

1 Кількістьтехнічних документацій із землеустрою щодо 
інвентаризації земель комунальної власності

ш т .
Перелік об 'єктів 2,00 10.00 12,00



2 Документація із землеустрою шт. Розрахунок 2,00 0,00 2,00
3 Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок
шт. Розрахунок 2,00 0,00 2,00

4 Документація щодо нормативно-грош ової оцінки земель шт. Розрахунок 1,00 1,00 2,00

5
Документація із землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
для оформлення права власності на об’єкти комунальної власності шт.

Розрахунок
3,00 0,00 3,00

6 Кількість детальних грунтово-агрохімічних обстежень од. Розрахунок 1,00 2,00 3,00

7 Кількість проведених робіт захисту земель від підтоплення і 
затоплення

шт. Розрахунок 0,00 8,00 8,00

еф ективності

1 Середні витрати на виготовлення однієї одиниці технічної 
документації із землеустрою

грн. Розрахунок 3 500,00 10 000,00 13 500,00

2 Середні витрати на виготовлення однієї одиниці документації із 
землеустрою ліцензованою землевпорядною організацією

грн. Розрахунок 7 310,00 0,00 7 310,00

3
Середні витрати на виготовлення однієї одиниці технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 
ділянок

грн.
Розрахунок

2 500,00 0,00 2 500,00

4 Середні витрати на виготовлення однієї одиниці щодо нормативно- 
грошової оцінки

грн. Розрахунок
14 000,00 300 000,00 314 000,00

5
Середні витрати на виготовлення однієї одиниці документації із 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для оформлення 
права власності на об'єкти комунальної власності

грн.
Розрахунок

2 000,00 0,00 2 000,00

6 Середні ви грати на виготовлення однієї одиниці детального 
г ру нтово-а грохі м іч ного обстежен ня

грн. Розрахунок 3 793,00 11 184,50 14 977,50

7 Середні витрати на заходи з проведення захисту земель від 
підтоплення і затоплення

грн. Розрахунок 0,00 24 987,50 24 987,50

якості

1 Відсоток виготовлених иравовстаиовлюючих документів до 
за ги і а н о ва мої кі л ь к ості

відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

2 Відсоток виготовленої документації із землеустрою відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00
3 Відсоток виготовленої ліцензованою землевпорядною організацією 

документації із землеустрою
відс. Розрахунок 100,00 100,00 100,00

4
Відсоток якості виготовленої ліцензованою землевпорядною 

організацією документації щодо нормативно грошової оцінки 
земель , ........

відс.
Розрахунок

100,00 0,00 100,00

5 В ідсо гок ви і () говлрноТШкуД"ентаці і відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00
6 Відсоток ВИ РО ТО  в Л  Є Н и імічних відс. Розрахунок 100,00 100,00 100,00

7 Відсоток п р о в е д ен и х ю о т т^ а ^ ^ р -з р і 'е л ь  в ід# і
затоплення *,

Ь ен н я і 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)

28.12,2021__________ №  206/02-05______________________

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 Є Д Р П О У )

кредитування місцевого бюджету)

2. __________0210000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за Є Д Р П О У )

3. 0217310 7310 0443

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та (код Функц іональної 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 мризмачень/бюджетних асигнувань 1 319 161,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 1319 161,00 гривень.

5. І Іідстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної ради України зі змінами. 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 II сесії Хустської міської ради VIII скликання № 707 від 23.12.2021 ’’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 Здійснення комплексу заходів в будівництві житлово-комунального господарства міської території громади

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

8. Завдання бюджетної програми



№ з/п Завдання

1 Будівництво водопроводів та каналізаційних мереж

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Будівництво об'єктів житлово-комунальному господарства на території Хустської 
територіальної громади

0,00 1 319 161,00 1 319 161,00

УСЬОГО 0,00 1 319 161,00 1 319 161,00

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 ОО 4 5
Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної прог рами

№  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. Проектно-кошторисна
документація

0,00 1 319 161,00 1 319 161,00

продукту
Обсяг ремонтних робіт та будівництва об'єктів водопроводу та 

каналізації, які планується виконати
м.кв. Акти виконаних робіт 0,00 733,00 733,00

ефективності
Середня вартість 1 пж робіт та будівництва водопроводу грн. Розрахунок 0,00 1 800,00 1 800,00

Відсоток п^6^сш%ш^§5^іп-р^її(н'^г^кнаіізаційних об'єктів у 
х* лУ ді д го'вщнЬст і до аапйаУован и х

відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

Іван Фетько

НОГО
Фінансове управлішІя/ІЗКзХустськоїІ 
(Назва щ^еьрН) фінансового органу)^ И

\ \ |  < 1  [ Г о  Г.

( і іід п и с ) (ініціал и/і ні ціал, прізвище)

Начал ь Г Ч Марина Глеба
(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погддікенД ^р ..

М.ГІ



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)

28.12,2021_______________ №  206/02-05________________

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 Є Д Р П О У )

кредитування місцевого бюджету)

2. _________ 0210000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за Є Д Р П О У )

3. 0217330 7330 0443 Будівництво-1 інших об'єктів комунальної власності
0756100000

(код Проірамноі класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою  програмною класифікацією ( К°Д  бюджету)
кредитування місцевого бю джету) кредитування місцевого бю джету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 579 407,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 1579 407,00 гривень.

5. І Іідстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної ради України зі змінами. 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” . 
Розпорядження Хустської міської ради від 12.08.2021 р. № 132/02-05. Рішення II сесіїХ устської міської ради VIII скликання № 707 від 23.12.2021 ’’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 Ц іль д е р ж ав н о ї п оліти ки

1 Будівництво інших о б ’єк т ів  власності громади

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

8. Завдання бюджетної програми



№  з/п З авд ан н я

1 Забезпечення капітального ремонту та реконструкції о б 'єк тів
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
5 Витрати на будівництво лінії вуличного освітлення вулиць

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 пО 4 5

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

0,00 1 579 407,00 1 579 407,00

УСЬОГО 0,00 1 579 407,00 1 579 407,00

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 оО 4 5
Усього 0,00

1 1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
в и м ір у

Джерел о і н форм ації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

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

грн. Проектно-кошторисна
документація

0,00 449 301,00 449 301,00

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

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

Витрати на благоустрій території населеного пункту грн. Розпорядження 0,00 766 200,00 766 200,00
Витрати на будівництво системи вуличного відеоспостереження грн. Кошторис 0,00 68 453,00 68 453,00

Витрати на будівництво лін ії вуличного освітлення вулиць грн. Кошторис 0,00 60 000,00 60 000,00
продукту

Кількість о б ’єктів , на яких планується будувати та  реконструювати
од. Рішення 0,00 10,00 10,00

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 0,00 571,00 571,00

Кількість встановлених пристроїв з щитом вуличного освітлення од. Рішення 0,00 3,00 3,00
Кількість об 'єктів , на яких планується виконати роботи од. Рішення 0,00 1,00 1,00

ефективності
Витрати на один об"єкт грн. Розрахунок 0,00 44 930,00 44 930,00

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 1 341,00 1 341,00

Середня вартість одного пристрою грн. Розрахунок 0,00 22 818,00 22 818,00
Середні витрати на один об 'єкт грн. Розрахунок 0,00 60 000,00 60 000,00



ЯКОСТІ
Рівень готовності проектної документації відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

Відсоток готовності об 'єк тів  у відповідності до запланованих відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00
Встановлення вузлів комерційного обліку до запланованої кількості відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

Відсоток готовності у відповіді%^гьШ "здцДднованих відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00
Відсоток виконаних робіт по освітлення відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

Заступник міського голови-

ПОГОДЖІ.МО:
і ВІ^-Хусі ської М,Рді>

А'* (п ідпис) I

Ф інансове управа устської

-

\

( І Іазва м і с цс і іо і/иі 1̂̂ м а ік̂  і </ Апігаїїу) >' 9 '
ї *  %  [ \ сю11 ^  ^  / Ц а т  ] І .

Начальник (Ції і&і ісф оі о уираіи 11111 і я-з
°  &  \  О Сіл $ / /

■ Л  2544072а А  ~
28. 12.20

(Д ата погодженая) ; *
м.п. ^ А Ї Н ^

З і «

С 'Л о ш ш у

І ван Ф етько

(ініціали/ініціал, прізвище)

М арина 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)

28.12 2021_________________ №  206/02-05________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Мі ністерства фінансів 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 Є Д Р П О У )

кредитування місцевого бюджету)

2. __________ 0210000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за Є Д Р П О У  )

3. 0217350

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

7350 0443

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функц іональної класифікації 
видатки в 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 призначеиь/бюджетних асигнувань 336 401,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 336 401,00 гривень.

5. І Іідстави для виконання бюджетної програми
’Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної ради України зі змінами; Бюджетний кодекс України №2456-У1 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 М іністерства 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 11 сесії Хустської міської ради УЇП скликання № 707 від 23.12.2021 ’’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 Забезпечення розвитку інфраструктури території

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



8. Завдання бюджетної програми

М іч/и З а в д а н н я

і Забезпечення розробки детальних планів території

9 . І І а п р я м и  в и к о р и с т а н н я  б ю д ж е т н и х  к о ш т ів

гри вен ь

№  з/гі Н а п р я м и  в и к о р и с т а н н я  б ю д ж е т н и х  к о ш т ів З а г а л ь н и й  ф о н д С п е ц іа л ь н и й  ф о н д У с ь о г о

1 2 О
3 4 5

І Розробка детального плану території 0,00 336 401,00 336 401,00
УСЬОГО 0,00 336 401,00 336 401,00

10 . П е р е л ік  м іс ц е в и х  /  р е г іо н а л ь н и х  п р о г р а м , щ о  в и к о н у ю т ь с я  у  с к л а д і  б ю д ж е т н о ї  п р о г р а м и

гри вен ь

№  з /  п Н а й м е н у в а н н я  м іс ц е в о ї  /  р е г іо н а л ь н о ї  п р о г р а м и З а г а л ь н и й  ф о н д С п е ц іа л ь н и й  ф о н д У с ь о г о

1 2 оО 4 5
Усього 0,00

1. Р е з у л ь т а т и в н і  п о к а з н и к и  б ю д ж е т н о ї  п р о г р а м и

№  з/гі 11 о к а з ії  и к и
О д и н и ц я

в и м ір у
Д ж е р е л о  ін ф о р м а ц і ї З а г а л ь н и й  ф о н д С п е ц іа д ь н и й  ф о н д У с ь о г о

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Видатки на розробку детального плану території (проектно- 
кош торисної документації)

грн. Кошторис 0,00 336 401,00 336 401,00

продукту
К і планів од. Договір 0.00 6,00 6,00

С еоеЖ ґ^и ^кШ и  *нХгх^О)бк'З&^рго плану од. Розрахунок 0,00 56 067,00 56 067,00
________________ / / &  - У У  якоДк _____________________

Г%АЛтІ ДОКУМ^Й^ДЦІЇ відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

З а с т у п н и к  міськосо-р

погоджрірГ

І «  Ь
і »  и

Ц ь ’

Г#УКРІ

М М ш Іван Ф етько

(Назва мЫ\^в6^о/фі на іР р М ®  оргагїу) \
*  £ [  к А ц і  ) *  <

НачадьЦи^с фінансовою у правді й
\ \ £ >

(підпий) ( і ні ці ал н/і п і ці ал, пр і з в и ще)

си и и ш М арина Глеба

о > \ 25440726 /  X  .§ / /
Д З б й Г - У '___ О х  О

(п ідпис) ( ін іціали/ініціал, прізвище)

(Дата походження)



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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12,2021_______________ №  206/02-05

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 Є Д Р П О У )

кредитування місцевого бюджету)

2. ___________0210000___________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за Є Д Р П О У )

3. 0217370

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

7370 0490

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функц іональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 
розвитку територій_____________________________________

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних ііризіїачеііь/бюджетиих асигнувань 151 479,00 гривень, у тому числі загального фонду 151 479,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. І іідегавн для виконання бюджетної програми 
Конституція України.
1 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 II сесії Хустської міської ради VIII скликання № 707 від 23.12.2021 ’’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 д ер ж ав н о ї п оліти ки

1 Промоція історико-культурної та природної спадщини регіону, популяризація об'єктів, збільшення напливу туристів та відвідувачі в

7. Мета бюджетної програми
Промоція історико-культурної та природної спадщини регіону задля привернення уваги до необхідності її  збереження та розвитку через використання сучасних технологій зйомки та 
віртуальної реальності _______________________________________________________________________



6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Промоція історико-культурної та природної спадщини та популяризація об'єктів регіону

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
і Заходи з популяризації об'єктів історико-культурної та природньої спадщини регіону 151 479,00 0,00 151 479,00

УСЬОГО 151 479,00 0,00 151 479,00

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

Обсяг ви трат на популяризацію об'єктів спадщини регіону грн. Договір 151 479,00 0,00 151 479,00
продукту

Кількість об'єктів історико культурної та природної спадщини 
регіону •

од. Перелік об’єктів
26,00 0,00 26,00

ефекти вн ос її
Середні іущ^т^наіЦОДуд^^і^Йфоб'єктів грн. Розрахунок 5 826,00 0,00 5 826,00

якості
В і д сот$Й  цани.х̂ їто"у :і в ан их ВІДС. * Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Заступ і \ и

" 1 ^  -
№

_______ ве упра:______ _
( Назва| м і£цШДго ф і^Щ ^Ь о го  0(}гану|) 1

р * Д  / У  2 .1
Н а ч а л ш й ,к а с о в о г о  уп йа^Яш  н;

П О Г Щ к й І Ю р -  , ,  7  ^

Ф і нанш і^у  п^^влі н{| |\ВІ<ГіХустськрї1

0А° ’
\ А

И
Іван Фетько

ідпис)

28М2Д021 *
(Дата погоджу іГня)а |  Н  і р

и л л ь іс і'

(ініціади/ініціад, прізвище)

Марина Глеба
(п ідпис) (ініціади/ініціад, прізвище)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 201 8 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)

28.12.2021_______________ №  206/02-05

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 кош тів місцевого бю джету) (код за Є Д Р П О У )

кредитування місцевого бюджету)

2 .  ____________ 0210000_____________  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ________________________________________  ________04053714
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за Є Д Р П О У )

кредитування місцевого бюджету)

3. 0217380 7380 0490

(код Програмної класифікації видатківта (код Типової програмної класифікації видатківта (код Функціональної класифікації
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бю джету) видатківта кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних иризначень/бюджетних асигнувань 46 800 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 46 800 000,00 гривень.

Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших 
субвенцій з державного бюджету_________________________

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

0756100000

(код бюджету)

5. І Іідсгави 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 II сесії Хустської міської ради VIII скликання № 707 від 23.12.2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 року № 19 "Про бюджет Хустської міської 
територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами).
Рішення II сесії Хустської міської ради VIII скликання № 702 від 23.12.2021 "Про внесення змін 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 Ц іль д е р ж ав н о ї п о л іти ки

1 Підвищення рівня медичної допомоги населенню
2 Забезпечення функціонування автомобільнії доріг та  їх ремонту



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

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завд ан н я

1 Забезпечення діяльності V напрямку покращення та оновлення матеріально-технічної бази
2 Забезпечення капітальних ремонтів, реконструкцій доріг та тротуарів
3 Буді в н и цтво мосту

9. Напрями використання бюджетних коштів
гри вен ь

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

1 2 оО 4 5

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

0,00 10 000 000,00 10 000 000,00

2 Забезпечення проведення реконструкції, ремонту вулиць, доріг та будівництво мосту 
Хустської міської територіальної громади

0,00 36 800 000,00 36 800 000,00

УСЬОГО 0,00 46 800 000,00 46 800 000,00

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

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

1 2 3 4 5

1
І ірограма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Хустська 
центральна лікарня ім. Вщинського 0.11. Хустської міської ради на2021-2023 роки 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00

2 1 Ірограма реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності 
Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 роки.

0,00 21 800 000,00 21 800 000,00

Усього 0,00 31 800 000,00 31 800 000,00

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

Обсяг фінансування грн. Рішення 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00
Видатки на ремонт доріг та тротуарів вулично-дорожньої мережі грн. Кошторис 0,00 21 800 000,00 21 800 000,00

Видатки на будівництво мосту грн.
Проектно-кошторисна 

документація
0,00 15 000 000,00 15 000 000,00

продукту
Кількість установ од. Рішення 0,00 1,00 1,00

Площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт тис.кв.м Акти виконаних робіт 0,00 23,00 23,00
Кількість об"ктів, на яких планується виконати роботи од.

Проектно-кошторисна 
документація

0,00 1,00 1,00

ефективності



Середні витрати на одну установу грн. Розрахунок 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 '
Середня вартість 1 тис. кв. м капітального ремонту грн. Розрахунок 0,00 950,00 950,00
Середня вартість ремонтних робіт одного об 'єкту грн. Розрахунок 0,00 15 000 000,00 15 000 000,00

якості
Відсоток фінансування у відповідності до запланованих відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

Відсоток відремонтованої за рахунок каш ^адаадо  ремонту площі 
вулично-дорожньої мережі у в і ^ ж ^ і^ ^ й ід ^ ^ г а з ^ ю в а н о г о в і де.

Розрахунок
0,00 100,00 100,00

Відсоток викоїіаноі'ЬЬбо^до^атТ л'анов<$ірї^ відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

Заступник міського ҐЇШМДОй

ПОГОДЖЕ\ \ Ш ^  '
Фінансове у 11 рМлїі’і [Ы ВК X руської МР

Іван Ф етько

(ініціали/ініціал, прізвище)

М арина Глеба

(ініціали/ініціал, прізвище)

м.п.



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)

28.12.2021__________  №  206/02-05____________________________

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 кош тів місцевого бю джету) (код за Є Д Р П О У )

кредитування місцевого бюджету)

2. __________ 0210000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за Є Д Р П О У )

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 Функц іональної 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 18 382 893,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 214 367,00 гривень та

спеціального фонду- 15 168 526,00 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 № 707 від 23.12.2021 ’’Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 року №19 ’’Про бюджет Хустської 
міської територіальної громади на 2021 рік” (зі змінами). Рішення Н сесії Хустської міської ради VIII скликання № 702 від 23.12.2021 ’’Про внесення змін 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 Ціль державної політики

1 Покращення стану інфраструктури вулиць і доріг комунальної власності

7. Мета бюджетиої програм и
Покращення стану інфраструктури вулиць і доріг комунальної власності на території Хустської міської територіальної громади



8. Завдання бюджетної програми 

№ з/п Завдання

1 Поточний ремонт вулиць міста
2 Дорожня розм ітка 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 тротуарі в

9.1 Іапрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
і Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 3 214 367,00 15 168 526,00 18 382 893,00

УСЬОГО 3 214 367,00 15 168 526,00 18 382 893,00

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 о3 4 5

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

3 214 367,00 15 168 526,00 18 382 893,00

Усього 3 214 367,00 15 168 526,00 18 382 893,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

затр ат
Видатки на проведення поточного ремонту вулично-дорожньої 

мережі
грн. Кошторис 1 575 643,00 0,00 1 575 643,00

Витрати на поновлення дорож ньої розмітки та піш охідних переходів грн. Кошторис 605 389,00 0,00 605 389,00

Видатки на виготовлення та відновлення дорож ніх знаків грн. Кошторис 175 000,00 0,00 175 000,00
Видатки на підсипання та розчистку вулично-дорожньої мережі грн. Кошторис 715 389,00 0,00 715 389,00

Видатки на профілювання дорожнього покриття грн. Калькуляція 96946 ,00 0,00 96 946,00
Видатки на полив дорожнього покриття грн. Калькуляція 46 000,00 0,00 46 000,00

Видатки на ремонт міських доріг та тротуарів вулично-дорожньої 
мережі.

грн. Кошторис 0,00 15 168 526,00 15 168 526,00

продукту
Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести 

поточний ремонт
м. кв. Акти виконаних робіт 2 865,00 0,00 2 865,00

Д овжина дорожньої розмітки на якій планується провести 
поновлення

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



Кількість дорож ніх знаків які планується виготовити та встановити од.
Акти виконаних робіт 250,00 0,00 250,00

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

кв. м. Акти виконаних робіт 102 198,00 0,00 102 198,00

Кількість дороги на якій планується провести профілювання кв. м. Договір 646,00 0,00 646,00
Кількість годин за  які планується провести полив годин Розрахунок 133,00 0,00 1 33,00

Площ а 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 14 500,00 0,00 14 500,00
Середня вартість одного дорожнього знаку грн. Розрахунок 700,00 0,00 700,00

Середній розрахунок витрат по підписанню та розчистці вулично- 
дорож ньої мережі на 1 тис.кв.м, та 1 км

грн. Розрахунок 7,00 0,00 7,00

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
я кості

Відремонтована за рахунок поточного ремонту площа вулично- 
дорож ньої 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
В і дсоток ви ко н а н о д « ;^ ^ ^ 5 і^ іо д  ано ваної. ВІДС. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Відсоток в ід р е м о н т о в а н и ^ ^ ^ ^ ^ н о іІ ^ г ї і^ ^ ^ щ ю  ремонту площі 
вул ич н о - д о р о ж н ь о ї ^ Г з ^ л а н о в а н и х відс.

Розрахунок
0,00 100,00 100,00

Засту п н и к м ісь ̂ шю-О^л о ви

П О Г О « Ж » :  у
^ --- />  ? \

Ф іна и су/ве/у гіравлі н,ця ВК X у Ъ і с ь кх> ї\ Туї Р
(Н азв^і^й^ш х) фа^айсрвогб органі

Р * С  №  Р Д
І Іачаіі-ьник фінацфвого управління

2 5 4 4 'і ' / ' ч  о
2021

0А0'

(Дгіта погоджену*)ч
V

Іван Ф етько

(ініціали/ініціал, прізвище)

М арина Глеба

(ініціапи/ініціал, прізвище)

м.п.



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

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)

28.12.2021____________  №  206/02-05

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 кош тів місцевого бюджету) (код за Є Д Р П О У )

кредитування місцевого бюджету)

2. __________0210000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за Є Д Р П О У )

3. 0217610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 0756100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та (код Функц іональної класифікації

кредитування місцевого бюджету) 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 46 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 46 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. І Іідстави для виконання бюджетної програми
Конституція України. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року. № 2456-6 (із змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”. Рішення Н 
сесії Хустської міської ради VIII скликання № 707 від 23.12.2021 ’’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 Сприяння розвитку та забезпечення інвестиційної привабливості малого і середнього підприємництва

7. Мета бюджетної програми
Створення сприятливого середовища для розвитку малого бізнесу та забезпечення інвестиційної привабливості малого бізнесу

8. Завдання бюджетної програми 

№ з/п Завдання



] 1 Виготовлення та  розміщення друкованої, промоційної продукції (флаєри, банери, тощо).

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Сприяння розвитку матого і середнього підприємництва 46 000,00 0,00 46 000,00

УСЬОГО 46 000,00 0,00 46 000,00

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

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

1 2 3 4 5
1 Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Хустській міській 

територіальній громаді на 2021-2023 роки
46 000,00 0,00 46 000,00

Усього 46 000,00 0,00 46 000,00

Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затр ат

Обсяг видатків на виготовлення друкованої промоційної продукції 
(флаєрів, банерів, тощ о)

грн. Підтверджуючі матеріали
46 000,00 0,00 46 000,00

продукту
Загальна кількість виготовленої продукції од. Підтверджуючі матеріали 1 500,00 0,00 1 500,00

еф екти вн ості
Середній обсяг витрат на одиідцщ^ витотовлєної продукцію грн. Розрахунок 30,67 0,00 30,67

я к о їт і
Відсоток кількості в и ^ о ^ й ? й ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ і ^ ^ ї п р о г р а м  до

відс...
Розрахунок

і
100,00 0,00 100,00

.  - ..... _  тшт  і д л  іnsi! !
Засту 1111 и к м і сі> к^^.^даїдбтгй: -

\  V  \ \
________  І Х е тс ь к о ї щ \ \
(Назва i\l/eÿîBgrj ÿf^rjo oprafîÿ )о  ■

H s  < {  „  - .
Н а ч а л ф і н а н с о в о г о  управління2544079k / о, / /
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'

0 40

-6 ̂  . V /
(Дата погодження) *

'х  К  О л К u l К  -

Іван Ф етько

(ініціали/ініціал, прізвище)

М арина Глеба

(ініціали/ініціал, прізвище)

М П



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

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)

28,12.2021______________ № 206/02-05___________________________

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 ЄД РП О У )

кредитування місцевого бюджету)

2. __________ 0210000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄД РП О У )

3. 0217650

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

7650 0490

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
чи права на неї___________________________________________

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 94 226,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 94 226,00 гривень.

5. 11 іде гави для виконання бюджетної програми 
Конституцій України від 28.06.1996 року (Зі змінами);
Ьюджстшій кодекс України №2456-УІ від 08.07.2010 зі змінами;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" №163-ХІУ від Нака Міністерства фінансів України від 26.08.2014№ 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 
29.12.2018 року №1209) "Про деякі питання запровадження про грам но-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бджетних 
програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання".
Рішення II сесіїХустської міської ради VII! скликання №707 від 23.12.2021 "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 Ц іль держ авної політики

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

7. Мета бюджетної програми
Створення конкурентного середовища, а також забезпечення надходження коштів від приватизаціїземельних ділянок до міського бюджету

№ з/п

8. Завдання бюджетної програми

Завдання



1 [Забезпечення проведення робіт з експертних грошових оцінок земельних ділянок комунальної власності за рахунок коштів міського бюджету.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

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

0,00 94 226,00 94 226,00

УСЬОГО 0,00 94 226,00 94 226,00

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

Обсяг видатків на проведення робіт з експертних грошових оцінок 
земельних ділянок комунальної власності за рахунок коштів 

міського бюджету
гри. Рішення 0,00 94 226,00 94 226,00

продукту
Кількість проведених робіт з експертних грошових оцінок 

земельних ділянок комунальної власності Хустської міської 
територіальної громади

шт. Розрахунок 0,00 14,00 14,00

сфскгивності
Середні витрати на виготовлення однієї одиниці по проведенню 

робіт з експертних грошових оцінок земельних ділянок комунальної 
власності (суб"сктом о ц ін оч н ш ^Й Й Ш ьЦ

грн. Розрахунок 0,00 6 730,00 6 730,00

_________
якості

1 і і дсото к в и гото злених екс 11 е р Д Г ' ^ е м Ж ь Ж х  
ділянок кому^Щ^нКГ аш«яТ5^гл\ \  ^  гТ \\

ВІД С р
її

Розрахунок 0,00 100,00 100,00

Заступник міського, голови у ^
^  ______ *1 л  ^

____________________

Ц - ц Ц / Ц І . / , Іван Фетько

(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)

28.12.2021_______________ №  206/02-05

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

_________________________________  адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)______________________
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника кош тів місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету)

2. __________0210000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714

(код за Є Д Р П О У )

04053714
(код за Є Д Р П О У )

3. 0217680

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

7680 0490

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функц іональної класифікації 
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 ііризиачень/бюджетних асигнувань 49 900,00 гривень, у тому числі загального фонду 49 900,00 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 Україні” № 163-Х І\7 від 06.10.1998 року.Постанова КМ України від 09.03.2006р. № 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 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 сесії VIII скликання Хустської міської ради № 707 від 23.12.2021 року ’’Про внесення змін до рішення Хустської міської ради від 17.12.2020 року №19 ” Про бюджет Хустської 
міської територіальної громади на 2021 р ік”

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

№  з/п Ц іль державної політики

1 П ідтримка діяльності А соціації міст України

7. Мета бюджетної програми



•і
часть виконавчого комітету Хустської міської 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 01 4 5
1 Сплата членських внесків в Асоціацію міст України 49 900,00 0,00 49 900,00

УСЬОГО 49 900,00 0,00 49 900,00

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 о6 4 5
Усього 0,00

1 1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/і і 1 Іоказники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 оО 4 5 6 7
затрат___________________________

Обсяг видатків грн. Рішення 49 900,00 0,00 49 900,00
продукту

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

Середній обсяг витрат на одиниди&й4ШІР№ж\!ісіа грн. Розрахунок 1,00 0,00 1,00
якості

Динаміка середніх витра'^^^ді^щР-и^е&^Шія"' відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Н ач ал ь н и к ф і н ан со іібгб ^^а^їА ^я* у  ̂  ^

---- * У К  і ' ’У -
(Дата погодження)

У У ф  М м г е г У
Заступник міського голб^И^ У Л

ПОГОДЖЕНО: / / §  А оао5 3 ^ /
 ̂ гі[гСХ/С) і  \\̂ Д>(\'> \  ,°’А О» ..Фінансове управління 1^Хусз;ськог.МРу\ , \ '  і

(Назва місцевого фінанррІЬго (?рган^р^Г^.--

28.12.2021

Іван Фетько
(і ніціали/ініціал, прізвище)

Марина Глеба
(і ні і.ііалн/і ні ніші, прізвище)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 20 18 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 кош тів місцевого бюджету)

28.12.2021_____________ № 206/02-05_________________________

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. _________ 0217693_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету')

_____________ 7693_____________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету )

_________0490_________
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредиту вання бюджету)

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

0756100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призііачень/бюджетних асигнувань 152 994,00 гривень, у тому числі загального фонду 152 994,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України від 28.06.1996 року(зі змінами);
Бюджетний кодекс України №2456-УІ від 08/07/2010 року (зі змінами);
Закон України ’’Про місцеве самоврядування в Україні” № 163-ХІУ від 06.10.1998 року.Постанова КМ України від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати 
праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”. Наказ Міністерства фінансів У країни від 26.08.2014 р№ 836(у редакції наказу 
Міністерства фінансів У країни 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 Н сесії Хустської міської ради УПІ скликання №707 від 23.12.2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 року №19 "Про бюджет Хустської міської 
територіальної г ромади на 2021 рік" (зі змінами)._____________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

і Забезпечення економічної діяльності органів місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми
Створення конкурентного середовища, а також забезпечення надходження коштів від приватизації комунального майна до міського бюджету та здійснення іншої діяльності органу 
місцевого самоврядування.__________ _________ ___________ ________________________________________________________________________________________________________________________

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Виготовлення технічної документації для оформлення права власності на об'єкти комунальної власності територіальної громади
2 Забезпечення проведення незалежної експертної оцінки для визначення ринкової вартості об'єктів комунал ьної власності територіальної громади
3 Сплата судового збору

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень



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

1 2 3 4 5
1 1 Виготовлення технічної документації для оформлення права власності на об"єкти 

комунальної власності територіальної громади
27 540,00 0,00 27 540,00

2 2.Забезпечення проведення належної експертної оцінки для визначення ринкової вартості 
об’єктів комунальної власності територіальної громади

18 360,00 0,00 18 360,00

3 3.Сплата судового збору. 1 07 094,00 0,00 107 094,00
УСЬОГО 152 994,00 0,00 152 994,00

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
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 на виготовлення технічної документації гри. Рішення 27 540,00 0,00 27 540,00
Обсяг видатків на забезпечення проведення незалежної експертної 

оцінки для визначення ринкової вартості об'єктів ком.власності грн. Рішення І 8 360,00 0,00 18 360,00

Загальна сума судового збору грн. Рішення ! 07 094,00 0,00 107 094,00
продукту

Кількість об'єктів комунальної власності міста, що потребують 
виготовлення технічної документації для оформлення права 

власності
шт.

Перелік об'єктів
6,00 0,00 6,00

Кількість об'єктів комунальної власності міста, що потребують 
незалежної експертної оцінки майна

шт. Перелік об'єктів 3,00 0,00 3,00

Кількість процесуальних документів од. Підтверджуючі матеріали 1,00 0,00 1,00
ефективності

Середні витрати на виготовлення однієї одиниці 
правовстановлюючих документів (технічного паспорта)

грн. Розрахунок 4 590,00 0,00 4 590,00

Середні втрати  на виготовлення однієї одиниці експертної оцінки 
майна

грн. Розрахунок 6 120,00 0,00 6 120,00

Середній розмір судового збору за одним,позовом грн. Розрахунок 107 094,00 0,00 107 094,00
якості

Відсоток виготовлених IIраВОВС^ІМІвйкЖШикрт 
запланованої кількості

відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

вШїО* ̂ ь^це-рт н иую ці нЪ к відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00
Відсоток сум судового збору до запланованих С відс. і Розрахунок 100,00 0,00 100,00

МП.



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

28.12.2021______________ № 206/02-05___________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2 .  ____________02 і 0000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0218110

(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 
адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04053714

(код за Є Д РП О У )

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04053714
(найменування відповідального виконавця) (код за Є Д РП О У )

8110 0320

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 
та наслідків стихійного лиха______________________________

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 10 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами);
Бюджетний кодекс України № 2456-V1 ід 08.07.2010 (зі змінами);
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" №163-XIV dsl 06/10/1998 р.Постанова KM України від 09.03.2006р. №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 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 сесії Хустської міської ради VIH скликання № 707 від 23.12.2021 "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/гі Ц іль держ авної політики

1 Розвиток підсистеми зв"язку, оповіщення інформації та розвиток і удосконалення цивільного захисту

7. Мета бюджетної програми
Розвиток підсистеми зв"язку, оповіщення інформації та розвиток і удосконалення цивільного захисту



6. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації 10 000,00 0,00 10 000,00

У С ЬО ГО 10 000,00 0,00 10 000,00

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 розвитку системи зв"язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту 
Х у с т с ь к о ї  м і с ь к о ї  територіальної громади на 2021-2025 роки

10 000,00 0,00 10 000,00

У сього 10 000,00 0,00 10 000,00

№  з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Витрати на ремонт, експлуатаційно-технічне обслуговування 
апарату зв"язку

грн. Кошторис 10 000,00 0,00 10 000,00

продукту
Кількість місяців використання од. Розрахунок 12,00 0,00 12,00

еф ективності
Середня в а р т і й ^ ^ З Ц Р Р и с т а н н я грн. Розрахунок 833,00 0,00 833,00

В ідсото іс за планова н-иСчмІ цл, д ^ у ^ к я  ці в фа кти ч н о го 
U $  $ & Р І ^ Ш І Н Я  \

відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Заступник міського голови 

110 ГОДЖ Е Н ( у  о у —■
Фінансове Уііраш'гін 1

і м Д Д
(підпис)

(Н

Начал

азва місцевого фінансового органу)
І І  < (  / М у /  1 £  І  Н

ачальникіш^ІисовогоЖфавління /
■

28.12.2021 0с, 7
(Дата погоджЬцнА И* ' ' '  лЧ> *'

( ш ш і ш

Іван Фетько

(ініціади/ініціал, прізвище)

Марина Глеба

(ініціади/ініціал, прізвище)

3 7м .п



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)

28.12.2021______________№ 206/02-05__________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 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 ЄД РП О У )

кредитування місцевого бюджету)

2. ___________ 0210000___________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄД РП О У )

З, 0218311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 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 121 057,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 121 057,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Іноджстніїп кодекс України від 08.07.2010 року №2456-6 (із змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 ’’Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”.
Рішення Хустської міської ради №707 від 23.12.2021 ’’Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 року №19 ’’Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 
2021 рік” (зі змінами), 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 міськоїтериторіальної громади на 2021-2023 роки.

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

№  з/п Ціль держ авної політики

1 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 У сього

1 2 3 4 5
1 Охорона та раціональне використання природних коштів 0,00 37 457,00 37 457,00
2 Покращення стану лісових угідь 0,00 83 600,00 83 600,00

УСЬОГО 0,00 121 057,00 121 057,00

10. 1 Іерелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№  'і/11 І Іаймснуванпя місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
1 Ірін рпмо 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

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

Обсяги видатків на проведення охорони та раціонального 
використання природних ресурсів

грн. Кошторис 0,00 37 457,00 37 457,00

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 1,00 1,00
Кількість земельних ділянок, які підлягають експертної оцінки 

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

ефективності
Середні витрати на п р о в е ,ц е ш ^ ^ ^ ^ ^ ^ § ї^ н н я  та регулювання

. , 5 ^ / Ж
грн. Розрахунок 0,00 37 457,00 37 457,00

Се р е і Й ^ ^ т р ^  \га ол̂ іР ді д я % } ^ \ грн. Розрахунок 0,00 83 600,00 83 600,00------ ------ —------------ :
ЯКОСТІ

ВІДСОТОК ООСЯ гщ/В^ДдКс 1» і Г д н о с і \ д ^ з ^ и д д н о в а Н И X відс. Розрахуймо к 0,00 100,00 100,00

Заступни Іван Фетько

(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина Глеба
{ініціали/ініціал, прізвище)

ІУ1.П.



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)

28.12.2021 №  206/02-05 _____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фі нансів України 26 серпня 2 0 14 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 кош тів місцевого бюджету) (код за Є Д Р П О У )

кредитування місцевого бюджету)

2. __________ 0210000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за Є Д Р П О У )

3. 0218340 ________________8340________________  ___________ 0540___________  Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів_______  _______0756100000
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією ( код бюджету)

кредитування місцевого бю джету) кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 707 244,00 гривень, у  тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 707 244,00 гривень.

5. 1 Іідстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-6 9із 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 ’’Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2021 рік” від 17.12.2020 року №19
Рішення II сесії Хустської міської ради VIII скликання № 707 від 23.12.2021 "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 Ц іль д ер ж ав н о ї п ол іти ки

1 Здійснення комплексу природоохоронних заходів, догляд за  зеленими зонами

7. Мета бюджетної програми
Здійснення комплексу природоохоронних заходів, догляд за зеленими зонами

8. Завдання бюджетної програми



№  з/п Завд ан н я

І Покос трави, посадка квітів
2 Обрізка дерев, живих огорож
3 Відновлювальні роботи берегоукріплення річок
4 Будівництво каналізаційних мереж
5 Розробка схеми санітарного очищення населених пунктів Хустської міської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 О3 4 5

1 Утримання зеленої зони в належному стані 0,00 193 000,00 193 000,00
2 Відновлювальні роботи берегоукріплень річок 0,00 207 244,00 207 244,00
3 Будівництво капітальних мереж 0,00 300 000,00 300 000,00

4
11 ослу ги з розробки схеми санітарного очищення населених пунктів Хустської міської 
територіальної громади

0,00 7 000,00 7 000,00

У С Ь О Г О 0,00 707 244,00 707 244,00

10. 1І орелік 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

1 Програма охорони навколишнього природного середовищ а Хустської міської 
територіальної громади на 202-2022 роки

0,00 707 244,00 707 244,00

Усього 0,00 707 244,00 707 244,00

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

затр ат
Видатки на озеленення грн. Кошторис 0,00 144 000,00 144 000,00

Витрати на обрізку дерев та живих огорож грн. Кошторис 0,00 49 000,00 49 000,00
Видатки на відновлю вальні роботи берегоукріплення річок грн. Кошторис 0,00 207 244,00 207 244,00

Видатки на будівництво каналізаційних о б 'єк тів грн. Кошторис 0,00 300 000,00 300 000,00
Послуги з розробки схеми санітарного очищення населених пунктів 

Хустської міської територіальної громади
грн. Д оговір 0,00 7 000,00 7 000,00

продукту
Загальна площа зелених зон кв. м. Звітність установ 0,00 96,00 96,00

Кількість дерев та живих огорож од. Розрахунок 0,00 152,00 152,00
Кількість об 'єктів , на яких планується відновлю вальні роботи од. Розрахунок 0,00 1,00 1,00
Обсяг ремонтних робіт та будівництво об 'єк тів  каналізації, які 

планується виконати
м.

Акти виконаних робіт 0,00 167,00 167,00

Кількість договорів укладених на послуги схеми санітарного 
очищення населених пунктів

од.
Рішення 0,00 1,00 1,00

еф екти вн ості
Середні витрати на один кв.м грн. Розрахунок 0,00 1 500,00 1 500,00

Вартість обрізки грн. Розрахунок 0,00 49 000,00 49 000,00



Середня вартість відновлювань них робіт грн. Розрахунок 0,00 207 244,00 207 244,00
Середня вартість 1 п.м. ремонтних робіт  та будівництва каналізації грн. Розрахунок 0,00 1 800,00 1 800,00

Середня вартість договора грн. Розрахунок 0,00 7 000,00 7 000,00
як о сті

Відсоток виконаних робіт у відповідності до запланованих відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00
Відсоток виконаних робіт у відповідності до запланованих. відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

Відсоток виконаних робіт у в і д в а н и х  робіт відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00
Відсоток виконаних робіт у ,:^М п о^!д5ф Ш ^р^п ^Й дван и х .. відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00
Відсоток виконаних р о б і а н о є т і л д о ^ з ^ ц л ^ н ^ і а н и х . ВІДС. V Розрахунок 0,00 100,00 100,00

Заступник міського гол™ .
/ / ^

ПОГОДЖЕНО:
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о 6..0^
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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)

28.12,2021______________ № 206/02-05________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26серпня2014 року .4« 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року _У« 1209)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна 
Е 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 Є Д РП О У )

кредитування місцевого бюджету)

2 . ___________0210000___________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за Є Д РП О У )

3. 0218831

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

8831 1060

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Надання довгострокових кредитів індивідуальним 
забудовникам житла на селі_____________________________

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 515 662,00 гривень, у тому числі загального фонду 255 000,00 гривень та

спеціального фонду- 260 662,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України від 28.06.1996 року (Зі змінами);
Бюджетний кодекс України №2456-УІ від 08.07.2010 зі змінами;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні” №163-ХІУ від Нака Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 
29.12.2018 року №1209) 'Міро деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” та ’’Правила складання паспортів бджетних 
програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання”.
Рішення П сесіїХустської міської ради УІІІ скликання №707 від 23.12.2021 ’’Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 року №19 ’’Про бюджет Хустської міської 
територіальної громади на 2021 рік” (зі змінами).
Рішення 11 сесії Хустської міської ради УПЇ скликання №693 від 23.12.2021 ’’Про внесення змін до Міської цільової програми ’’Власний дім” Хустскої міської територіальної громади 
на 2021-2025 роки.

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

№  з/гі Ц іль держ авної політики

1 Поліпшення житлових умов населення Хустської міської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми
Поліпшення житлових умов жителів Хустської міської територіальної громади шляхом надання їм кредитів на будівництво нового житла, добудову або реконструкцію, придбання 
незавершеного будівництва та готового житла, впровадження енергоефектцвних та енергозберігаючих технологій ___________________  _________________________________ _______



8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Фінансова підтримка жителів Хустської міської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Здійснення виплат, повязаних з наданням та обслуговуванням державних пільгових 
кредитів

255 000,00 260 662,00 515 662,00

УСЬОГО 255 000,00 260 662,00 515 662,00

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

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

1 2 3 4 5

1
1 Цільова міська програма «Власний дім» Хустської міської територіальної громади на 
2021-2025 роки
територіальної громади на 2021-2025 роки

255 000,00 260 662,00 515 662,00

Усього 255 000,00 260 662,00 515 662,00

Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники О д и н и ц я

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

затрат
Обсяги ндання кредиту грн. Рішення 255 000,00 260 662,00 515 662,00

продукту
Кількість осіб, яким будуть надані пільгові кредити од. Підтверджуючі матеріали 4,00 5,00 9,00

е ф е к т  И В  Н ОСТІ

1 особі грн. Розрахунок 63 750,00 52 1 32,00 11 5 882,00
якості

Питома вага 0 ^ Г еД
/ /  \ф\ й'сяЛа\Ьл\р и м а % р 9 д \

юї кількості тих, які 
ГУ

віде. Розрахунок
1

100,00 100,00 100,00

Заступник міського голови 7 у \  _^  /  ФЛ 
. У* X*.. ^  і* /у: _и.ШиЬ Іван Фетько

зрвогб управл і ння Марина Глеба

(ініціали/ініціал, прізвище)


