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

17,01.2022____________ № 3/02-05__________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
1.

0200000
.__________________________

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

04053714
______________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2 . ___________ 0210000____________

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ____________________________________

_______ 04053714_______

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3.

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

0210160

0160

0111

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних признач єн ь/бюдж^них асигнувань
спеціального фонду-

0,00

69 132 400,00

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

гривень, у тому числі загального фонду

69 132 400,00

0756100000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами); Бюджетний кодекс України №2456-УТ 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 Україні! від 26.08.2014 №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209) "Про деякі питання запровадження
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання".
Рішення II сесії УПІ скликання Хустської міської ради №726 від 23.12.2021 року "Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

7.

Ціль державної політики
Керівництво і управління міської ради та виконавчого комітету.

Мета бюджетної програми

Керівництво і управління міської ради та виконавчого комітету

8.

Завдання бюджетної програми
№ з/п

Завдання

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
1
1_________ 2________ Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

3

4

5

Забезпечення належного функціонування міської Ради та її виконавчого комітету

69 132 400,00

0,00

69 132 400,00

УСЬОГО

69 132 400,00

0,00

69 132 400,00

2

1

і

Усього

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п

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

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

2

3

4

1

Усього
5
0,00

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п
1

Показники

Одиниця
виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

6

7

69 132 400,00
241,00

0,00
0,00

69 132 400,00
241,00

2 756,00

0,00

2 756,00

8 922,00

0,00

8 922,00

11,00

0,00

11,00

286 856,00
37,00

0,00
0,00

286 856,00
37,00

100,00

0,00

100,00

затрат
Обсяг видатків
кількість штатних одиниць

і

гри.
од.

Кошторис
Штатний розпис

продукту
Кількість підготовлених доручень, рішень міської ради, виконкому,
розпоряджень міського голови
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

2

од.
од.

Книга реєстрацій рішень,
розпоряджень, та вихідної
кореспонденції
Книга реєстрації вхідної
кореспонденції

ефективності
Кількість підготовлених доручень,рішень міської ради, виконкому,
розпоряджень міського голови на одного працівника
Середня вартість, на утримання однієї штатної одиниці
кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника
/■ 43- '
1 ккості-. У
Мідсоток вчасно викопних доручень, листів у їх загальній кількості

3

Розрахунок
од.
гри.
од.
відс.

Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок

2 «ч І я

ао І
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства ф інансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу М іністерства 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)

17.01.2022___________ № 3/02-05_______________________

П А С П О РТ
бю дж етної програм и місцевого бюджету на 2022 рік

1.

0200000
_________________________________

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

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2 . ___________ 0210000_____________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ______________________________________

(код Програмної класифікації видатків та

04053714
__________________

(найменування відповідального виконавця)

_______ 04053714
(код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0212010

2010

0731

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

3.

4. Обсяг бюджетних призначень/бгсу^кетних асигнувань
спеціального фонду-

0,00

10 634 400,00

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

гривень, у тому числі загального фонду

10 634 400,00

0756100000
■

(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28 червня 1996 року (зі зм інами); Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.10 зі змінами;
Закон України ’’Про місцеве сам оврядування в Україні від 21.05.1997 р. (зі змінами та доповненням и);
Наказ міністерства фінансів Україци від 26.08.2014р. № 836 ’’Про деякі питання запровадж ення програмно-цільового методу та виконання місцевих бю дж етів”.
Рішення II сесії VIII скликання Х устської м іської ради № 726 від 23.12.2021 року ’’П ро бюджет Х устської м іської територіальної громади на 2022 р ік ” ,
Рішення II сесії VIII скликання Х устської м іської ради № 708 від 23.12.2021 року” Про внесення змін до Програми ф інан сової підтримки комунального некомерційного підприємства
Х устська центральна лікарня імені В іцинського О стапа П етровича Х устської м іської ради на 2021-2023 р ок и ” .___________________________________________________________________________

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

№ з/п
1

7.

Підвищення рівня медичної допомоги населенню

Мета бюджетної програми

Розвиток медичного закладу охорони зд о р о в ”я

8. Завдання бюджетної програми

-

'

Завдання

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

1

9.

'

-

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів
гривень

10.

Усього

3

4

5

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

10 634 400,00

0,00

10 634 400,00

УСЬОГО

10 634 400,00

0,00

10 634 400,00

2

1

1

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п

і

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

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

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

10 634 400,00

0,00

10 634 400,00

Усього

10 634 400,00

0,00

10 634 400,00

№ з/п

11. Результативні показники бюджетної програми
Показники

№ з/п
1

Одиниця
виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

6

7

затрат
Обсяг фінансування

грн.

Рішення

10 634 400,00

0,00

10 634 400,00

од.

Рішення

1,00

0,00

1,00

грн.

Розрахунок

10 634 400,00

0,00

10 634 400,00

відс.

Розрахунок

100,00

0,00

100,00

продукту
Кількість установ

ефективності
Середні витрати на 1 установу

якості
Відсоток фінансування у відповідності до/з'апланованих

\V V \T
І

Заступник міського голови
ПОГОДЖ ЕНО:
Фінансове у иравл і ння,- ВЮХуртської МР
(Назва місцевого фінансового органу)
п л ~ '
х чт , % Л \

^

) ^ > /І
■/ £ / /

Л\Ь,

Василь Сабадош

* //

Ід 9 /

М арина Глеба

і
Начальник (}
і щ ^ д о в о п с ^ ^ а р лІЛ1ННЯ
!(я

йз

^ ,І7 .0 1 .2 0 І г

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

"(підпису

(ініціали/ініціал, прізвище)

:

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

17,01.2022_____________ № 3/02-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
1.

0200000

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

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2. ___________ 0210000_________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3.

(найменування відповідального виконавця)

0721

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюд^кетних асигнувань

спеціального фонду-

0,00

2 003 100,00

_______ 04053714
(код за ЄДРПОУ)

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім
первинної медичної допомоги

2080

0212080
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ______________________________________

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

04053714
_________________

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

гривень, у тому числі загального фонду

2 003 100,00

0756100000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28 червня 1996 року(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 № 726 від 23.12.2021 "Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2022 рік" .
Рішення II сесії Хустської міської ради УТІІ скликання № 721 від 23.12.2021 р. 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/п
1

Ціль державної політики
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п
Забезпечення належного функціонування комунальних підприємств

1

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

Надання фінпідтримки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної
громади (в частині покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв)

2 003 100,00

0,00

2 003 100,00

УСЬОГО

2 003 1 0 0 ,0 0

0,00

2 0 0 3 1 0 0 ,0 0

1

і

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

3

4

5

2 003 100,00

0,00

2 003 100,00

У сього

2 0 0 3 10 0 ,0 0

©
©
©

Спеціальний фонд

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

2 003 1 0 0 ,0 0

2

1

1

Загальний фонд

Найменування місцевої / регіональної програми

№ з/п

11. Результативні показники бюджетної програми
Показники

№ з/п

2

1

Одиниця
виміру
3

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

з а т р а т _____________________________

Витрати на підтримку функціонування комунальних підприємств

грн.

Рішення

2 003 100,00

0,00

2 003 100,00

од.

Рішення

1,00

0,00

1,00

грн.

Розрахунок

2 003 100,00

0,00

2 003 100,00

відс.

Розрахунок

100,00

0,00

100,00

продукту

Кількість комунальних підприємств
еф ек ти в н ості

Середні витрати на підтримку функціонування комунальних
підприємств
ЯКОСТІ

Відсоток

підприємств у відповідності
до запланованого

Заступник міського голови

Василь Сабадош
(ініціали/ініціал, прізвище)

"и'А^ИЙ кй

ПО ГОДЖ Е НО/^ ^ \

\\^

' їнансове управління ВК Хустськ оїМ Р
нансового органу)

ансовбгоуправлш М ^:—

Марина Глеба
(ініціали/ініціал, прізвище)

*

*

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М іністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу М іністерства 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)
17.01.2022______________№ 3/02-05_____________________________

ПА С П О РТ
бю дж етної програм и місцевого бюджету на 2022 рік

1.

0200000

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

04053714
________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ________________________________________

________04053714_______

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2. ____________0210000__________
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3. ____________ 0212100__________
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

________________2100________________

___________ 0722___________

Стоматологічна допомога населенню______________________

(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

0,00

374 400,00

гривень, у тому числі загального фонду

374 400,00

гривень.

5. І Іідсгави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28 червня 1996 року( зі змінами).
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-6 (із змінами);
Закон України ” Про місцеве сам оврядування в Україні від 21.05.1997 р. (зі змінами та доповненнями);
Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 ”Про дея к і питання запровадж ення програмно-цільового методу та виконання місцевих бю джетів”
Рішення Н сесії VIII скликання Х устської м іської ради № 726 від 23.12.2021 року "Про бюджет Х устської м іської територіальної громади на 2022 р ік ”._______

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

Ціль

державної політики

Надання стоматологічної допомоги населенню

7. Мета бюджетної програми
П ідвищ ення рівня надання стом атологічної допом оги населенню

, Завдання бюджетної програми
№ з/п

Завдання

_______0756100000_____
(код бюджету)

гривень та

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього
5

3

4

374 400,00

0,00

374 400,00

УСЬОГО

3 7 4 4 0 0 ,0 0

о
о
о

2
Забезпечення належного функціонування комунальних закладів охорони здоров"я (в
частині покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв)

3 7 4 4 0 0 ,0 0

1

1

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

2

3

4

1

Усього
5

Усього

0,00

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

Одиниця
виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

6

7

1

затрат
Обсяги фінансування

грн.

Рішення

374 400,00

0,00

374 400,00

од.

Рішення

1,00

0,00

1,00

продукту
Кількість установ

ефективності
(Передні витрати на 1 установу

відс.

Розрахунок

374 400,00

0,00

374 400,00

відс.

Розрахунок

100,00

0,00

100,00

якості
Відсоток фінансування у відповідності до запланованого
ІЩМ І

Заступник міського голови
ПОГОДЖ ЕНО:
Фінансове управління ВК Х етс ьк о ї МР
(Назва Місце во і'о фінансової,р органу)

Шш

\

“ > і
Василь Сабадош

„ І ОАх
X V

(ініціали/ініціал, прізвище)

>

А

Начальник/^рдусового уп]завління

П

М арина Глеба
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

17.01.2022______________ № 3/02-05_____________________________

П А С П О РТ
бю дж етної програм и місцевого бюджету на 2022 рік
1.

0200000
_________________________________

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

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2 . ____________ 0210000_____________

(код за ЄДРПОУ)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ________________________________________

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

04053714
________________________

(найменування відповідального виконавця)

________04053714_______
(код за ЄДРПОУ)

0212111

2111

0726

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

(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)

3.

0756100000
(код бюджету)

'%

4.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

с пец іал ь ио го ф о нду5.

0,00

1 457 800,00

гривень, у тому числі загального фонду

1 457 800,00

гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року( зі змінами).
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-6 (із змінами);
Закон України ’’Про місцеве сам оврядування в Україні від 21.05.1997 р. (зі змінами та доповненнями);
Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 ’’Про деякі питання запровадж ення програмно-цільового методу та виконання місцевих бю джетів”
Рішення П сесії УІН скликання Х устськ ої м іської ради № 726 від 23.12.2021 року ’’П ро бюджет Х устської м іської територіальної громади на 2022 рік ” ._______

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

Ц іль держ авної політики
Зміцнення та поліпшення здоров"я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

7. Мета бюджетної програми
Зміцнення та поліпш ення здор ов’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допом озі

8. Завдання бюджетної програми

гривень та

Завдан н я

№ з/п
Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги

1

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

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

1 457 800,00

0,00

1 457 800,00

УСЬОГО

1 457 800,00

0,00

1 457 800,00

1
1

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

2

3

4

1

Усього
5

0,00

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми
Одиниця
виміру
3

Показники

№ з/п

2

1

затрат
Обсяги фінансування
продукту
Кількість установ________________________
еф ективності_____________________ __
Середні витрати на 1 установу
якості
Відсоток фінансування у віддавідноеті до запланованого

'« І

„
•
Заступник
міського
голови
Д

О %

П О ГОДЖ ЕН О:

'

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

грн.

Рішення

1 457 800,00

0,00

1 457 800,00

од.

Рішення

1,00

0,00

1,00

грн.

Розрахунок

1 457 800,00

0,00

1 457 800,00

відс.

Рішення

100,00

0,00

100,00

1н ^ 1
- > І

Василь Сабадош

М

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

* //

* //

>*а місь^

Фінансове управління ВК Хустської МР
(Назва місцевого фінансового органу)

Ж
Й а^альнй^їнансовоЕ
н агоі ^правління

0^

Л

<?///'

М арина Глеба
(ініціали/ініціал, прізвище)

>Ч 2^

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фіншсів 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)

17,01.2022_____________№ 3/02-05__________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
0200000

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

04053714
______________________

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0210000

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ____________________________________

_______ 04053714_______

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0212152
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

______________ 2152______________
(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджет них призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

0,00

__________ 0763__________
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету')

650 000,00

(код за ЄДРПОУ)

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я_________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

650 000,00

______ 0756100000
(К°Д бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28 червня 1996 року( зі змінами).
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-6 (із змінами);
Закон України про охорону здоров'я, Наказ МФ та і\ЮЗ №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.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 №726 від 23.12.2021 року ’’Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2022 рік”.
Рішення II сесії VIII скликання Хусі*ської міської ради №709 від 23.12.2021 року ”Про внесення змін до Програми часткової компенсації медикаментозного забезпечення окремих
категорій населення Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 (зі змінами)________ __________________________________________________________________________________

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

№ з/п
1

Підвищення рівня медичної допомоги населенню

7. Мета бюджетної програми
Забеспечення проведення інших заходів у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1

Завдання
Часткова компенсація особам, які відносяться до окремих категорій, вартості ліків за рецептами лікарі в

.апрями використання бюджетних коштів
гривень

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

650 000,00

0,00

650 000,00

650 000,00

0,00

650 000,00

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

1
1

УС ЬО ГО

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

1
1

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Найменування місцевої / регіональної програми

№ з/п

2
Програма часткової компенсації медкаментозного забезпечення окремих категорій
населення Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки
Усього

Усього

3

4

5

650 000,00

0,00

650 000,00

650 000,00

0,00

650 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми
Показники

№ з/п

2

1

;

Одиниця
виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

6

7

650 000,00
1,00

0,00
0,00

650 000,00
1,00

525,00

0,00

525,00

25 357,00

0,00

25 357,00

48 440,00

0,00

48 440,00

Ф.7
Розрахунок

5 867,00

0,00

5 867,00

5 867,00

0,00

5 867,00

Розрахунок

352,00

0,00

352,00

Розрахунок

100,00

0,00

100,00

затрат

Забезпечення відшкодування по пільгових рецептах
Кількість закладів

грн.
од.

Кошторис
Мережа медичних закладів

продукту

Кількість хворих, що потребують допомоги

осіб

Статистична звітність

ефективності

Вартість коштів витрачених на одного хворого, що потребує замісної
ниркової терапії
Вартість коштів витрачених на одного хворого з пересадженими
органами
Вартість коштів витрачених на одного хворого на муковісцидоз
Вартісь коштів витрачених на одного хворого на онкогематологію
Вартість коштів витраченихд^едц.ого інваліда з психічними
захворюваннями
\

Сч ‘

грн.
грн.
грн.
грн.

Ф.7
Ф.7

? ЯКОСТІ

Рівень забезпечецця пртрЬби^-улвитр^них'матеріалах та виробах
медичного призначення

Заступник міського голови

грн.

відс.

/ 1 -Василь Сабадош
(ініціали/ініціал, прізвище)

/Д ^Г Ь Д Ж Е Н 0:
-\)В Є ^раВЛішія'ВК Хустської МР
ц ^ 0 ^аЛіісцевого фінансового органу)
(І І
\ Ф - п

нансового угф;а

Марина Глеба
(ініціали/ініціал, прізвище)

2Щ 0Ш

\\

/ »

ігШаДацтогод^еин^)^

м.п.

*

^

§ /
<$? /

чу

„

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу М іністерства 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)
17.01.2022______________№ 3/02-05_____________________________

П АСПОРТ
бю дж етної програми місцевого бюджету на 2022 рік
1.

0200000

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

2. _____________ 0210000__________

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

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

0213104

3104

1020

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету) •

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначеиь/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

04053714

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3.

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

75 000,00

17 361 900,00

04053714

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

гривень, у тому числі загального фонду

17 286 900,00

0756100000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. 11іде гави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28 червня 1996 року( зі змінами).
Бюджетний кодекс України від 08*07.2010 року № 2456-6 (із змінами);
Наказ М інсоцгіолітики України ’’Про затвердж ення Т ипового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бю дж етів у галузі ’’С оціальний
захист та соціальне забезбезпечен ня”. Постанови і розпорядж ення К М У , Н акази М іністерства фінансів України та інш их центральних органів виконавчої влади, Накази Д ерж авної
казначейської служби України, інші норм ативно-правові акти: укази і розпорядж ення президента України.
Рішення II Х устської міської ради V1H скликання № 726 від 23.12.2021 ’’Про бюджет Х устської м іської територіальної гром ади на 2022 рік”___________________________________________

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ц іль держ авної політи ки

№ з/п
1

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

7. Мета бюджетної програми

..днини соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догл я ду вдома, денного догля ду, гром адянам похилого віку, інвалідам та дітям -інвалідам в установах соціального
обслуговуванн я системи органів праці та соціального захисту населення_____________________________ ±__________________________________________ __________ £________________________

8. Завдання бюджетної програми
Завдан н я

№ з/п

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
Забезпечення надання соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування
Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у життєвих складних обставинах та потребують сторонньої допомоги.

1
2
3

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

Надання матеріальних допомог та підтримка окремих категорій населення Хустської
територіальної громади, а також забезпечення соціальними послугами громадян, які не
здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

17 286 900,00

75 000,00

17 361 900,00

УСЬОГО

17 286 900,00

75 000,00

17 361 900,00

1
1

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п
1

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

2

3

4

Усього
5
0,00

Усього

1 1. Результативні показники бюджетної програми
№

з/п
1

Показники

Одиниця
виміру

Джерело інформації

2
----------------------- -------------------------------------------------------------

:>

4

кількість відділень
Кількість відділень у тому числі кількість відділень в умовах
ці л о добо во го перебуван ня/проживан ня
кількість штатних одиниць персоналу
у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають
соціальні послуги
кількість установ

од.

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

5

6

7

Штатний розпис

4,00

0,00

4,00

од.

Штатний розпис

1,00

0,00

1,00

од.

штатний розпис

100,25

0,00

100,25

од.

штатний розпис

87,75

0,00

87,75

1,00

0,00

1,00

1 500,00

0,00

1 500,00

22,00

0,00

22,00

1 200,00

0,00

1 200,00

30,00

0,00

30,00

о

!

затрат

1
2
3
4
5

од.

Перелік об’єктів

продукту
1
2
3
4

чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)
у тому числі з V групою рухової активності
чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням
(наданням соціальних послуг).
Кількість ліжок у відділенні в умовах цілодобового
перебування/проживання

осіб
осіб
осіб
од.

Звітність установ
Звітність установ
Звітність установ
Облік

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

5

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

1

середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних
послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних
відділень
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних
послуг) 1 особи у відділенні в умовах цілодобового
перебування/проживання

2

3

Розрахунок
осіб

11,00

0,00

11,00

2 977,00

0,00

2 977,00

141 882,00

0,00

141 882,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

Розрахунок
грн/рік
Форма №12-соц
грн/рік

якості
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної
чисельності осіб, які потребують соціальних послуг у відповідності
до запланованого
Відсоток прийомних батьків які пройшли навчання з метою
підвищення їх виховного потенціалу у відповідності до
запланованого
Віісоток послуг, які надані центром у відповідності до запланованого

1

2

3

|

Відсоток .сім ей ?т % ф Ш ^^ітіерф У Іш оть у складних життєвих
обставинах знятих із соціального супроводу з позитив ним
результатом у відповідності до запланованого

4

Заступник міського головні

Розрахунок
відс.
Розрахунок
відс.

відс.

Розрахунок
Розрахунок

відс.

Василь Сабадош
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕН0 ^ :
Фінансове управлііщя%К , Хустської МР
( И ^ Ц ’-іуіІсце'вопо ф іца’СґСов^гачор гану)
%

(Ік

О /

і 71% \\

/д

ІЙащіііьі іи к фі паї ісової о Міравліиня
2 «І
. '

і у
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Марина Глеба
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу М іністерства 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)
17.01.2022_____________ № 3/02-05___________________________

П АСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
1.

0200000
________________________________

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

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2.

_________ 0210000__________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

5041

0810

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних гіризначень/бюд|сетних асигнувань
спеціального фонду-

04053714
(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

0215041

3.

(код за ЄДРПОУ)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0,00

2 565 200,00

04053714
_________________

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

гривень, у тому числі загального фонду

2 565 200,00

0756100000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28 червня 1996 року( 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 VIII скликання Х устської міської ради № 726 від 23.12.2021 року ”Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2022 рік”.
Рішення II сесії Хустської міської ради V III скликання №721 від 23.12.2021 р. 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
Ц іль держ авн ої політики

№ з/п
1

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення функціонування комунальних підприємств

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

Усього

3

4

5

Утримання та фінансова підтримка комунальних спортивних споруд

2 565 200,00

0,00

2 565 200,00

УСЬОГО

2 565 200,00

0,00

2 565 200,00

2

1
1

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п

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

№ з/п
1

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

2 565 200,00

0,00

2 565 200,00

2 565 200,00

0,00

2 565 200,00

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

1

Усього

. Результативні показники бюджетної програми
№

Показники

з/п
1

2

Одиниця
виміру
3

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

!
!

І

затрат
Витрати на підтримку функціонування комунальних підприємств
'*

грн.

Рішення

2 565 200,00

0,00

2 565 200,00

грн.

Рішення

1,00

0,00

1,00

відс.

Розрахунок

2 565 200,00

0,00

2 565 200,00

відс.

Розрахунок

100,00

0,00

100,00

продукту
Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання,
яких здійснюються з бюджету

ефективності
Середні витрати на утримання однієї спортивної споруди
комунальної форми власності.

якості
Відсоток функціонування комунальних підприємств у
відповідності до запланованого

Заступник міського голови

Василь Сабадош
(ішціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
ФІ цансове -упрайїіщ я^ІВ ^^ртської МР
(Назва місн^вбго/фі нансового'органу)
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і | Начальник фінансового управління
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\ -\---ьу* ± с --------- у ^■л $
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Марина Глеба
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

17.01.2022______________ № 3/02-05____________________________

П А С П О РТ
бю дж етної програм и м ісцевого бюджету на 2022 рік
1.

0200000
_________________________________

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

(код Програмної класифікації видатків та

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04053714
________________________
(код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2 . ____________ 0210000_____________

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ________________________________________

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

0,00

2 320 000,00

(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного
господарства

6013

0216013

3.

________04053714________

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

гривень, у тому числі загального фонду

2 320 000,00

0756100000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28 червня 1996 року( зі змінами).
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-6 (із змінами);
Наказ М іністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадж ення програм но-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів.
Рішення 11 сесії Х устської м іської ради V III скликання № 726 від 23.12.2021 "Про бюджет Х устської міської територіал ьної громади на 2022 р ік ” .
Рішення II сесії Х устської м іської ради VIII скликання № 721 від 23.12.2021 р. про внесення змін д о Програми надання ф інансової підтримки комунальним підприємствам Х устської
м іської територіальної гром ади на 2021-2023 роки .

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ц іль держ авної політики

№ з/п
1

Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення н ал еж н оїта безп ер ебійної роботи об'єктів комунального господарства

л. Завдання бюджетної програми
№ з/п

'

1

''

Завдання

*

^

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

2

Усього

3

4

5

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства громади.

2 320 000,00

0,00

2 320 000,00

УСЬОГО

2 3 2 0 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

2 3 2 0 0 0 0 ,0 0

1
1

Спеціальний фонд

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

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

2 320 000,00

0,00

2 320 000,00

У сього

2 3 2 0 0 0 0 ,0 0

о
о
о

Найменування місцевої / регіональної програми

2 3 2 0 0 0 0 ,0 0

1
1

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Одиниця
виміру
3

Показники

1

2
%

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

затр ат

Обсяг видатків на фінансову підтримку з міського бюджету

гри.

Рішення

2 320 000,00

0,00

2 320 000,00

од.

Рішення

1,00

0,00

1,00

грн.

Розрахунок

2 320 000,00

0,00

2 320 000,00

ВІДС.

Розрахунок

100,00

0,00

100,00

продукту

кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства,
яким планується надання підтримки
еф ек ти в н ості

Середні витрати підприємства за рік на водопостачання
як ості

Відсоток фінансування підприємства з міського бюджету у
відповідності до запланованого

Заступник міського голови

\Щ у )

І П 2: І

Василь Сабадош

31Д 4 /
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ЗАТВ ЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №~83б(у редакції наказу М іністерства 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)

17.01.2022______________ № 3/02-05____________________________

П А С П О РТ
бю дж етної програм и місцевого бюджету на 2022 рік

1.

0200000

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

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2.

_________ 0210000_________

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

6020

0620

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюДжетних асигнувань
спеціального фонду-

04053714
(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

0216020

3.

(код за ЄДРПОУ)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0,00

14 145 400,00

04053714
__________________

0756100000
(код бюджету)

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

гривень, у тому числі загального фонду

14 145 400,00

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами); Бюджетний кодекс України № 2456-VÏ від 08.07.10 зі змінами;
Наказ М іністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 ’’П ро деякі питання запровадж ення програм но-цільового методу складання та виконання місцевих бю дж етів”.
Рішення її сесії Х устської м іської ради VIII скликання № 726 від 23.12.2021 П ро бюджет Хустської м іської територіальної громади на 2022 рік” .
Рішення II сесії Х устської м іської ради VIII скликання №721 від 23.12.2021 р. про внесення змін до Програми надання ф інан сової підтримки комунальним підприємствам Х устської
м іської територіальної громади на 2021-2023 роки .

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

№ з/п
1

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення функціонування ком унальних підприєм ств Х устської м іської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

дЧа з/п
і

—

Завдання

—

—

Забезпечення належного функціонування комунальних підприємств

і

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

1
1

і

3

4

5

Надання фінпідтримки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної
громади

14 145 400,00

0,00

14 145 400,00

УСЬОГО

14145 400,00

0,00

14 145 400,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

5

1

3

4

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

14 145 400,00

0,00

14 145 400,00

Усього

14 145 400,00

оо
о

1

14 145 400,00

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники
2

1

Одиниця
виміру
3

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

затрат
Витрати на підтримку функціонування комунальних підприємств

грн.

Рішення

14 145 400,00

0,00

14 145 400,00

од.

Рішення

7,00

0,00

7,00

грн.

Розрахунок

2 020 771,00

0,00

2 020 771,00

відс.

Розрахунок

100,00

0,00

100,00

продукту
Кількість комунальних підприємств

ефективності
середні витрати на підтримку функціонування комунальних
підприємств

якості
Відсоток функціонування комунальних підприємств у відповідності
4
до запланованого

Заступник міського голови

-О

А

Василь Сабадош

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ж

ПОГОДЖ ЕН О: / /
ФіііансоВеуггравлі н ня ВК Хустської МР
(Назва міоцевбір Фінансового органу)

й ч

]Щ\ .

П ральник фінансового управління

Марина Глеба
(підпис)

Ч хШ ата пігоджеиня)

М П- " ' ^ У К Р А ^

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ М іністерства фі нансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу М іністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № У209)

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)
17.01.2022______________№ 3/02-05

ПА С П О РТ
бю дж етної програм и м ісцевого бю дж ету на 2022 рік

1.

0200000

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

04053714
______ _____ ____________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2 .____________0210000__________

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ________________________________________

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

3 . ____________ 0216030__________
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

________________6030________________

___________ 0620___________

Організація благоустрою населених пунктів_______________

(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
•

спеціального фонду-

04053714________
(код за ЄДРПОУ)

%

7 092 400,00

гривень, у тому числі загального фонду

------------------------------------------------------------------------------------

0,00

7 092 400,00

_______0756100000
(К°Д бюджету)

гривень та

----------------------------------------------------------------------------------------------

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28 червня 1996 року( зі змінами).
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-6 (із змінами);
Наказ М іністерства ф інансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадж ення програм но-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
Рішення II сесії Х устської м іської ркди VIII скликання № 726 від 23.12.2021 "Про бюджет Х устської м іської тер иторіал ьної громади на 2022 рік".
Рішення 11 сесії Х устської м іської ради VIII скликання № 718 від 23.12.2021 р. про внесення змін до П рограми благоустрою території Х устської міської територіал ьної громади на 20202022 роки .

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

Ц іль держ авн ої політи ки
Підвищення рівня благоустрою Хустської міської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми
П ідвищ ення рівня благоустрою Х устської міської тер итор іал ьної гром ади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Завд ан н я
Вивіз сміття з кладовища
Утримання об'єктів інфраструктури та благоустрою громади (поточний ремонт мереж вуличного освітлення, обслуговування фонтанів, обслуговування відеоспостереження, поточний ремонт світлофорів)
Поховання одиноких невідомих
Оплата за електроенергію вуличного освітлення
Дератизація
Ліквідація стихійних звалищ
Виготовлення паспортів об'єктів зеленого господарства міста
Вивіз твердих побутових відходів з кладовища

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2
Організація благоустрою Хустської міської територіальної громади

3
7 092 400,00

4
0,00

7 092 400,00

УСЬОГО

7 092 400,00

оо
о

№ з/п

7 092 400,00

1

1

5

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

11.

Усього

3

4

5

7 092 400,00

0,00

7 092 400,00

Усього

7 092 400,00

оо
о

2

Спеціальний фонд

Програма благоустрою терирорії Хустської міської територіальної громади на 20202022 роки

7 092 400,00

1

1

Загальний фонд

Результативні показники бюджетної програми
№ з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7

Показники

Одиниця
виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

6

7

1 069 000,00
70 000,00
80 000,00
32 000,00
5 762 400,00
20 000,00
10 000,00
49 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 069 000,00
70 000,00
80 000,00
32 000,00
5 762 400,00
20 000,00
10 000,00
49 000,00

Договір
Розрахунок
Розрахунок
Акти виконаних робіт
Розрахунок
Розрахунок

12,00
282,00
381,00
6,00
1 147,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

12,00
282,00
381,00
6,00
1 147,00

1 333,00

0,00

1 333,00

Розрахунок

4,00

0,00

4,00

затрат
Видатки на утримання інфраструктури та благоустрою міста
Витрати на вивіз сміття з кладовища
Витрати на вивіз твердих побутових відходів з кладовища
Витрати на поховання одиноких та невідомих
Витрати на оплату за використану електроенергію
Витрати на проведення дератизації
Витрати на виготовлення паспортів готовності
Витрати на ліквідацію стихійних звалищ
продукту
Період виконання робіт
Кількість вивезеного сміття з кладовища
Кількість вивезення ТПВ з кладовища
Кількість поховань
Кількість кВт спожитої електроенергії
Площа берегів річок, підвальних приміщень, підготовлених вулиць
на яких планується провести дератизацію
кількість кв.м виготовлення паспортів

грн.
грн.
грн.
грн.
грн.
грн.
грн.
грн.
місяців
куб.м.
куб.м.
од.
тис. кВт./рїк
кв. м.
м.кв.

Кошторис
Кошторис
Рішення
Кошторис
Розрахунок
Акти виконаних робіт
Рішення
Акти виконаних робіт

8

Кількість вивезеного сміття

куб.м.

Розрахунок -

989,00

0,00

989,00

89 083,00

0,00

89 083,00

ефективності
1
2
3
4
5
6
7
8

Середні видатки на утримання об'єктів інфраструктури та
благоустрою на місяць
Вартість 1 куб м по вивезенню сміття
Вартість 1 куб м по вивезенню ТПВ
Середня вартість одного поховання
Середня вартість спожитої електроенергії кВт
Середні витрати на 1 кв.м
Середня вартість 1 кв. м. ділянки
Витрати вивезення сміття 1 куб.м

грн.

Розрахунок

грн.
грн.
грн.
грн.
грн.
грн.
грн.

Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок

248,00
210,00
5 300,00
5,03
15,00
2 611,00
49,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

248,00
210,00
5 300,00
5,03
15,00
2 611,00
49,50

відс.
відс.

Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00

0,00

100,00

Розрахунок
Розрахунок

100,00
100,00

0,00
0,00

100,00
100,00

якості
1
2
3
4
5
6
7
8

Фактичні видатки у відповідності до запланованих
Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої
Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої.
Відсоток своєчасно наданих послуг
Відсоток виконаних робот у відповідності до запланованих
Відсоток проведеної робрти по дератизації у відповідності до
запланованої
Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої..
Відсоток виконаних робот у відповідності до запланованих.

Заступник міського голови

В ІД С .

відс.
відс.
відс.
відс.
відс.

Василь Сабадош
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управлі'ніїк ЕіК Хустської МР
/(Назвд Місцевого фінансового органу)
/f ^ O /[ T T T l

%V.

І/ Начальник фінансового управління
І! І аз Г

Ц

ш

I7.0f.2022

Марина Глеба
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М іністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу М іністерства 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)
17.01.2022______________ № 3/02-05____________ ________________

ПАСПОРТ
бю дж етної програми м ісцевого бюджету на 2022 рік
1.

0200000
_________________________________

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

04053714
________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ___________________ ____________________

________04053714_______

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2 . ___________ 0210000_____________
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3 . ___________ 0217130_____________
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

4.

___________ 0421___________

Здійснення заходів із землеустрою_________________________

(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)

Обсяг бюджетних призначень/бку^кетних асигнувань

спеціального фонду5.

________________ 7130________________

0,00

395 000,00

гривень, у тому числі загального фонду

395 000,00

______ 0756100000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року (зі зм інам и); Бюджетний кодекс України № 2456-У І від 08.07.10 зі змінами;
Закон України "Про місцеве сам оврядування в Україні" № 163-ХІУ від 06.10.1998 року;
Наказ М іністерства фінансів У крацш від 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу М іністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209) "Про деякі питання запровадження програмноцільового методу складання та виконання м ісцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання".
Рішення II Х устської м іської ради V III скликання № 726 від 23.12.2021 "Про бюджет Х устської м іської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п

1

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

7. Мета бюджетної програми
С творення конкурентного середовищ а, а також забезпечення надходж ення коштів від приватизації земельних ділянок до міського бюджету

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п
1
2
3
4
5

Завд ан н я
Проведення топо-геодезичних робіт за рахунок колітів місцевого бюджету
Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок:
Виготовлення проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для оформлення права власності на об"єкти комунальної власності
Детальне грунтово - агрохімічне обстеження
Виготовлення технічної документації щодо встановлення меж населеного пункту міста Хуст

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п
1
1

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

2

Спеціальний фонд

Усього

3

4

"5

Здійснення заходів із землеустрою

395 000,00

0,00

395 000,00

УСЬОГО

395 000,00

0,00

395 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п
1

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

2

3

4

Усього
5

Усього

0,00

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п
1

Показники
2

Одиниця
виміру
3

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

затрат
1
2
3
4
5

Обсяги видатків на проведення топо-геодезичних робіт за рахунок
коштів місцевого бюджету
Обсяги видатків на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок
Обсяги видатків на виготовлення нормативно-грошової оцінки
земель
Обсяг видатків на\цетальне грунтово-агрохімічне обстеження
Обсяг видатків по виготовленню технічної документації щодо
встановлення меж населеного пункту міста Хуст

грн.

Рішення

50 000,00

0,00

50 000,00

грн.

Рішення

25 000,00

0,00

25 000,00

грн.

Рішення

20 000,00

0,00

20 000,00

грн.

Рішення

20 000,00

0,00

20 000,00

грн.

Рішення

280 000,00

0,00

280 000,00

шт.

Рішення

25,00

0,00

25,00

шт.

Розрахунок

5,00

0,00

5,00

шт.

Розрахунок

5,00

0,00

5,00

продукту

1
2

3
4
5

Документація із землеустрою топографо-геодезичним роботам
Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок
Документація із землеустрою щодо відведення земельних ділянок
для оформлення права власності на об'єкти комунальної власності
Кількість детальних грунтово-агрохімічних обстежень
Технічна документація щодо встановлення меж населеного пункту
міста Хуст

од.

Розрахунок

2,00

0,00

2,00

шт.

Розрахунок

1,00

0,00

1,00

грн.

Розрахунок

2 000,00

0,00

2 000,00

ефективності
1

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

і

Середні витрати на виготовлення однієї одиниці технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок
Середні витрати на виготовлення однієї одиниці документації із
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для оформлення
права власності на об'єкти комунальної власності
Середні витрати на виготовлення однієї одиниці детального
грунтово-агрохімічного обстеження
Середні витрати по виготовленню технічної документації щодо
встановлення меж населеного пункту міста Хуст

2

3
4
5

гри.

Розрахунок

5 000,00

0,00

5 000,00

грн.

Розрахунок

4 000,00

0,00

4 000,00

грн.

Розрахунок

10 000,00

0,00

10 000,00

грн.

Розрахунок

280 000,00

0,00

280 000,00

відс.

Розрахунок

100,00

0,00

100,00

відс.
відс.

Розрахунок
Розрахунок

100,00
100,00

0,00
0,00

100,00
100,00

відс.

Розрахунок

100,00

0,00

100,00

відс.

Розрахунок

100,00

0,00

100,00

У

якості
Відсоток виготовленої ліцензованою землевпорядною організацією
документації із землеустрою
Відсоток виготовленої документації із землеустрою
Відсоток виготовленої документації
Відсоток виготовлених детапьн их*гру нтово-агрохімічних обстежень

1
2
3
4

V€ Vс
Відсоток виготовленої'тевдчй!бьД^К'уі^е.нт^ї щодо встановлення
меж населеного пункту міста Хуст

5

Заступник міського голови

н / м\ т
0^0’
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Налсаз М іністерствафі нансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу М іністерства фінансів України від 29 грудня 20184>оку № 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)

17.01.2022___________ № 3/02-05____________

________

ПА С П О РТ
бю дж етної програми м ісцевого бюджету на 2022 рік

0200000

1.

_________________________________

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

04053714

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2.

_________ 0210000_________

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3.

7461

0456

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
0,00

6 776 000,00

(код за ЄДРПОУ)

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

0217461

спеціального фонду-

04053714

(найменування відповідального виконавця)

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

гривень, у тому числі загального фонду

6 776 000,00

0756100000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетне^' програми
Конституція України від 28 червня 1996 року (зі зм інам и); Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.10 зі змінами;
Наказ М іністерства ф інансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про дея кі питання запровадж ення програм но-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
Рішення II сесії VIII скликання Х устської міської ради № 726 від 23.12.2021 року "Про бюджет Х устської м іської територіал ьної громади на 2022 рік".
Рішення II сесії Х устської м іської ради V III скликання № 719 від 23.12.2021 р. про внесення змін до П рограми реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг ком унальної
власності Х устської м іської тер итор іал ьної громади на 2020-2022 роки .

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

Ціль держ авн ої п ол іти ки
Покращення стану інфраструктури вулиць і доріг комунальної власності

7. Мета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури вулиц ь і доріг ком унальної власності на території Х устської міської тер итор іал ьної громади

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

'

'

Завдан н я

Поточний ремонт вулиць
Дорожня розмітка вулиць
Відновлення дорожніх знаків
Профілювання дорожнього покриття
Поливання дорожнього покриття вулиць та зелених зон
Санітарна обробка вулиць

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3
6 776 000,00

4
0,00

6 776 000,00

6 776 000,00

о
о
о

№ з/п

2

1

1

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
УСЬОГО

5
6 776 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми
2

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

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

6 776 000,00

0,00

6 776 000,00

Усього

6 776 000,00

0,00

6 776 000,00

1

1

Загальний фонд

■%
.

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п
1

Показники

Одиниця
виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

6

7

затрат
1
2

Видатки на проведення поточного ремонту вулично-дорожньої
Vу>
мережі
Витрати на поновлення дорожньої розмітки та пішохідних переходів

3
4
5
6

Видатки на виготовлення та відновлення дорожніх знаків
Видатки на санітарну обробку вулиць
Видатки на профілювання дорожнього покриття
Видатки на полив дорожнього покриття

1

Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести
поточний ремонт
Довжина дорожньої розмітки на якій планується провести
поновлення
Кількість дорожніх знаків які планується виготовити т а встановити

грн.

Кошторис

5 918 000,00

0,00

5 918 000,00

грн.

Кошторис

600 000,00

0,00

600 000,00

грн.
грн.
грн.
грн.

Кошторис
Калькуляція
Калькуляція
Калькуляція

150 000,00
49 000,00
49 000,00
10 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

150 000,00
49 000,00
49 000,00
10 000,00

10 760,00

0,00

10 760,00

41,00

0,00

41,00

214,00

0,00

214,00

142,00
327,00
29,00

0,00
0,00
0,00

142,00
327,00
29,00

продукту

2
3
4
5
6

Кількість годин за які планується провести полив доріг
Кількість дороги на якій планується провести профілювання
Кількість годин за які планується провести полив

ефе ьггивності

м.кв.
KM.

од.
годин
кв. м.
годин

Акти виконаних робіт
Акти виконаних робіт
Акти виконаних робіт
Розрахунок
Договір
Розрахунок

]
2
3
4
5
6

Середня вартість 1 кв.м поточного^ремонту вулично-дорожньої
мережі
Середня вартість 1 км нанесення дорожньої розмітки
Середня вартість одного дорожнього знаку
Середня вартість одної години роботи
Середня вартість одної тис.кв.м. профілювання
Середня вартість однієї години роботи поливу

Розрахунок

грн.
грн.
грн.
грн.
грн.
грн.

Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок

550,00

0,00

550,00

14 500,00
700,00
345,00
150,00
345,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14 500,00
700,00
345,00
150,00
346,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00
100,00
100,00

0,00
0,00
0,00

100,00
100,00
100,00

якості
1
2
3

4
5
6

Відремонтована за рахунок поточного ремонту площа вуличнодорожньої мережі у відповідності до запланованої
Відсоток оновленої дорожньої розмітки та пішохідних переходів у
відповідності до запланованих
Відсоток заміни та встановлення дорожніх знаків у відповідності до
запланованих
Відсоток виконаногроботи до запланованої.
Відсоток профільованих доріг у відповідності до запланованих
Відсоток политих доріг у віповідності до запланованих

\

Розрахунок

відс.

Розрахунок

відс.

Розрахунок

відс.
відс.
відс.

Розрахунок
Розрахунок
Рішення

ВІДС.

о ґЬ %

<?' х? \\

Заступник міського голови

Василь Сабадош
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

П О ГО ДЖ ЕН О :
Фінансове управління ВК Хустської МР
ва ййсцеврго фі нане6вого\зргану)
Марина Глеба

Ш & * и 4 н І о Ь « а в л , ННя

ш\ ® .
\\ь г .л т ц т

мп.

/ ^

_____ ___ ______ (нідаие)---------

(ініціали/ініціал, прізвище)

1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу М іністерства 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)
17.01.2022

№ 3/02-05 ___________________________

П А С П О РТ
бю дж етної програм и м ісцевого бюджету на 2022 рік
Е

0200000
_________________________________

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

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2.

_________ 0210000_________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3.

04053714

(найменування відповідального виконавця)

7610

0411

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бкуфсетних асигнувань
0,00

48 000,00

(код за ЄДРПОУ)

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

0217610

спеціального фонду-

(код за ЄДРПОУ)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

04053714
________________________

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

гривень, у тому числі загального фонду

48 000,00

0756100000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28 червня 1996 року( зі змінами).
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-6 (із змінами);
Наказ М іністерства ф інансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадж ення програм но-цільового методу складання та виконання місцевих бю джетів”.
Рішення 11 сесії Х устської м іської ради V III скликання № 726 від 23.12.2021 "Про бюджет Х устської м іської територіал ьної громади на 2022 р ік ” .
Рішення II сесії Х устської м іської ради V III скликання № 722 від 23.12.2021 ”П ро внесення змін до П рограми розитку малого і середнього підприємництва в Х устської міській
територіальної громаді на 2021-2023 р о к и ” .

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

1

Ціль держ авної політики
Сприяння розвитку та забезпечення інвестиційної привабливості малого і середнього підприємництва

7. Мета бюджетної програми
С творення сприятливого середовищ а д л я розвитку м алого і середнього бізнесу та забезпечення інвестиційної привабливості

6.

Завдання бюджетної програми
№ з/п

'

1

'

•>

Завдання

*

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

2

3
48 000,00

4

5

Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва

0,00

48 000,00

УСЬОГО

48 000,00

0,00

48 000,00

1

1

Усього

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п
1

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

3

4

5

48 000,00

0,00

48 000,00

48 000,00

0,00

48 000,00

2
Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Хустської міській
територіаліній громаді на 2021-2023 роки

1

Усього

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми
Показники

1

2
затрат
Обсяг видатків на виготовлення друкованої промоційної продукції
(флаєрів, банерів, логотипів тощо)
продукту
Загальна кількість виготовленої продукції
ефективності
Середній обсяг витрат на одиницю виготовленої продукцію
якості
Відсоток кількості виконаних і^ б д їв з реалізації програм до
запланованих

\Щ \
‘А V

•\

грн.

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

1 500,00

Підтверджуючі матеріали

од.

Підтверджуючі матеріали

1 500,00

грн.

Розрахунок

32,00

32,00

100,00

0,00

100,00

відс.

Розрахунок

\^ * \

Щ )

Заступник міського голови

Одиниця
виміру
3

о
о
о

№ з/п

Іі п* 1°
І З .* ! !
Д4
0 А 0 5 'З Г Г У
^ 7 /

Василь Сабадош
(ініціали/ініціал, прізвище)

£ //

ПОГОДЖ ЕНО:
Фінансове управління Е£К Хустської МР ___________
('І ГгІзраУісцевого, фїйанСов огб органу)

*£ /

ТШ ]

Іі1%чадьникШнансов.Ьрб управління

М арина Глеба
(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

МІІ>.

'

'Д 'Щ

на

*

п $ :' /

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

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

17,01.2022_____________ № 3/02-05_______________

_________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
1.

0200000
_____________________________

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

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2.

_________ 0210000_________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3.

04053714

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

Реалізація програм і заходів в галузі
зовнішньоекономічної діяльності____________________

0217630

7630

0470

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

(код за ЄДРПОУ)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0,00

102 000,00

04053714
________________

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

гривень, у тому числі загального фонду

102 000,00

0756100000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

'*

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами); Бюджетний кодекс України №2456-УІ від 08.07.10 зі змінами;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" № 163-ХІУ від 06.10.1998 р.; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 (у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209) "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання”.
Рішення II сесії УШ скликання Хустської міської ради №726 від 23.12.2021 року "Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2022 рік".
Рішення II сесії Хустської міської ради УІІІ скликання №724 від 23.12.2021 "Про затвердження Програми фінансового забезпечення розвитку транскордонної співпраці виконавчого
комітету Хустської міської ради на 202^-2024 роки".__________________________________________ ___________________________________________ ____________________________________

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

1

Ц іль державної політики
Забезпечення розвитку транскордонної співпраці прикордонних регіонів

7. Мета бюджетної програми
Фінансове забезпечення розвитку транскордонної співпраці виконавчого комітету Хустської міськї ради

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1
2
3

Завдання
Організаційні заходи, проведення міжнародних семінарів і конференцій, зустрічей зарубіжних делегацій з питань розвитку транскордонної співпраці з іноземними містами, тощо.
Проведення заходів з відзначення Дня міста із залученням зарубіжних делегацій та гостей.
Виготовлення і придбання презентаційної та сувенірної продукції, канцелярського приладдя інформаційних буклетів і видань для представлення у міжнародних заходах в Україні та за кордоном, тощо .

у.

Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п
1
1

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2
Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності

3
102 000,00

4
0,00

5
102 000,00

УСЬОГО

102 000,00

0,00

102 000,00

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

№ з/п
1

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

2
Програма фінансового забезпечення розвитку транскордонної співпраці виконавчого
комітету Хустської міської ради на 2022-2024 роки

1

Усього

Спеціальний фонд

Усього
5

3

4

102 000,00

0,00

102 000,00

102 000,00

0,00

102 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п
1

Показники

Одиниця
виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

6

7

затрат
Обсяг видатків на виконання організаційних заходів
Обсяг видатків на виконання заходів
Обсяг видатків на виготовлення презентаційної, сувенірної,
інформаційної продукції, тощо

гри.
гри.

Рішення
Рішення

13 000,00
49 000,00

0,00
0,00

13 000,00
49 000,00

гри.

Рішення

40 000,00

0,00

40 000,00

од.
од.

Рішення
Рішення

1,00
1,00

0,00
0,00

1,00
1,00

од.

Рішення

200,00

0,00

200,00

грн.
грн.
грн.

Рішення
Розрахуно к
Розрахунок

13 000,00
49 000,00
200,00

0,00
0,00
0,00

13 000,00
49 000,00
200,00

відс.

Розрахуно к

100,00

0,00

100,00

відс.

Розрахуно к

100,00

0,00

100,00

В ІД С .

Розрахуно к

100,00

0,00

100,00

продукту
Загальна кількість організаційних заходів
Загальна кількість заходів
Загальна кількість пцрзентаційної, сувенірної продукції,
інформаційних буклетів, тощо

ефективності
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу
Середній обсяг витрат для виконання одного заходу
Середній обсяг витрат на одиницю продукції

якості
Відсоток кількості виконаних заходів з реалізації програми до
запланованих
Відсоток кількості виконаних заходів дереалізації програми до
запланованих.
Відсоток кількості виконання заходів з реалізації програми до
------------------------------------- запланованих--------------------------------------1

—з ^
Заступник міського голови

Л
/

Василь Сабадош
(іш ц іа л и /ін іц іа л , п різв и щ е )

ПОГОДЖЕНО^

^

ФііДнсрвс управління ВК Хустської МР
/(Назва місцевого) фціансоврг6:оррану)

([§

І

О/

КІЛ

{Загальник фіиаїісового/упр^вління

Марина Г леба
(ініціали/ініціал, прізвище)

'О ч
%'Є:
\

'*

*

/

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядж ення
Виконавчі органи м ісцевих рад, Рада м іністрів А втономної Республіки Крим, держ авна
адміністрація (обласні держ авні адм іністрації, К иївська, С евастопольська міські
державні адм іністрації, районні держ авні адм іністрації (управління, відділи)___________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.01.2022______________№ 3/02-05______________

П А С П О РТ
бю дж етної програми м ісцевого бюджету на 2022 рік
0200000
______________________________

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

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2.

__________ 0210000__________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04053714

(найменування відповідального виконавця)

7680

0490

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
0,00

81 400,00

(код за ЄДРПОУ)

Членські внески до асоціацій органів місцевого
са м о в р я д у в ан н я ______________________________________

0217680

спеціального фонду-

(код за ЄДРПОУ)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3.

04053714
__________________

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

гривень, у тому числі загального фонду

81 400,00

0756100000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
К онституція України від 28 червня 1996 року.
Бюджетний кодекс України № 2456-У І ід 08.07.2010 зі змінами;
Закон України ’’Про місцеве сам оврядування в У к р аїн і” № 163-Х ІУ від 06.10.1998 року .Постанова К М України від 09.03.2006р. № 268 ’’П ро упорядкування структури та умов оплати
праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інш их ор ганів”.
Наказ М іністерства фінансів України від 26.08.2014 р № 836(у редакції наказу М іністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209 ’’П ро деякі питання запровадження
програмно-цільового методу складання та виконання м ісцевих бюджетів ” та ’’Правила складання паспортів бюдж етних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання” .
Ріш ення II сесії У111 скликання Х устської м іської ради № 726 від 23.12.2021 року ’’П ро бю дж ет Х устської м іської територіальної громади на 2022 рік” .
(

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

Ціль державної політики
П ідтрим ка діяльності А со ц іац ії міст У країни

7. Мета бюджетної програми
Участь виконавчого комітету Х устської міської ради в діяльн ості А соціації міст України

8. Завдання бюджетної програми
Завдання

№ з/п
Сплата членських внесків в Асоціацію міст України

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2
Сплата членських внесків в Асоціацію міст України

3
81 400,00

4
0,00

5
81 400,00

УСЬОГО

81 400,00

0,00

81 400,00

№ з/п
1

1

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

2

3

4

1

Усього
5
0,00

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п
1
А

Показники

Одиниця
виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

6

7

81 400,00

0,00

81 400,00

затрат
Обсяг видатків

грн.

Рішення

продукту
Кількість населення міста

од.

Звітність установ

81 136,00

0,00

81 136,00

грн.

Розрахунок

1,00

0,00

1,00

відс.

Розрахунок

100,00

0,00

100,00

ефективності
Середній обсяг витрат на одиницю населення міста

- йкреті
Динаміка середніх витрат на одиницю населення

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
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)

17,01.2022____________ № 3/02-05__________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна
адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні
адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)_______________________________

04053714
_______________________

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(н а й м е н ув а н н я го л о в н о го розп ор яд н ика к о ш т ів м іс ц е в о г о б ю д ж е ту )

(к о д за Є Д Р П О У )

0210000

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ_______________________________________

_______ 04053714_______

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(н а й м е н у в а н н я від п о в ід ал ьн о го в и к о н а в ц я )

(к о д за Є Д Р П О У )

0200000

4.

0217693

_______________ 7693_______________

___________ 0490___________

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю___________

______ 0756100000______

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(к о д Т и п о в о ї п р о г р а м н о ї к л а с и ф ік а ц ії в и д а тк ів т а

(к о д Ф у н к ц іо н а л ь н о ї к л а с и ф ік а ц ії

(н а й м е н у в а н н я б ю д ж е т н о ї про грам и згід н о з Т и п о в о ю п р о гр а м н о ю к л а с и ф ік а ц іє ю

(к о д б ю д ж ету )

к р ед и ту в а н н я м іс ц е в о г о б ю д ж ету )

в и д а тк ів та к р ед и ту в ан ня б ю д ж е т у )

в и д а т к ів та кр ед и туван ня м іс ц е в о го бю д ж ету )

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

спеціального фонду-

0,00

120 000,00

гривень, у тому числі загального фонду

120 000,00

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бю джетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року(зі змінами).
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-6 (із 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 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 П сесії VIII скликання Хустської міської ради №726 від 23.12.2021 року ’’Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2022 рік”.___________________________
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бю джетної програми
№ з/п
1

Ціль державної політики
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
1
2
3

Завдання
Виготовлення технічної документації для оформлення права власності на об"єкти комунальної власності територіальної громади
Забезпечення проведення незалежної експертної оцінки для визначення ринкової вартості об'єктів комунальної власності територіальної громади
Сплата судового збору

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень .
№ з/п

Йапрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

2

1

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

1

2
3

УСЬОГО

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

120 000,00

0,00

120 000,00

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

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5
0,00

1
Усього

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Одиниця
виміру
3

Показники

1

2

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

затрат

Обсяг видатків на виготовлення технічної документації
Обсяг видатків на забезпечення проведення незалежної експертної
оцінки для визначення ринкової вартості об’єктів ком.власності

грн.

Рішення

50 000,00

0,00

50 000,00

грн.

Рішення

50 000,00

0,00

50 000,00

Загальна сума судового збору

грн.

Рішення

20 000,00

0,00

20 000,00

17,00

0,00

17,00

30,00

0,00

30,00

3,00

0,00

3,00

2 941,00

0,00

2 941,00

продукту

Кількість об'єктів комунальної власності міста, що потребують
виготовлення технічної документації для оформлення права
’ власності
Кількість об"єктів комунальної власності міста, що потребують
незалежної експертної оцінки майна
Кількість процесуальних документів

Перелік об’єктів
шт.
Ш Т.
ОД.

Перелік об'єктів
Підтверджуючі матеріали

ефективності

Середи витрати на виготовлення однієї одиниці
правовстановлюючих документів (технічного паспорта)
Середні витрати на виготовлення однієї одиниці експертної оцінки
майна
Середній розмір судового збору за одним позовом
Ц

грн.
грн.
грн.

Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок

1 667,00

0,00

1 667,00

6 667,00

0,00

6 667,00

100,00

0,00

100,00

100,00
100,00

0,00
0,00

100,00
100,00

ЯКОСТІ

Відсоток виготовлених^щіавовстановлюючих документів до
запланованої кількості
Відсоток виготовлених експертних оцінок
Відсоток сум Судового збору- долалланованих

Заступник міського,.голови
^ ливи

ГІОІ ОДЖЕІІО:> А

І « ь. і

11*4

^

\\ &

Фінансове управління ВК Хустської МР
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!%.%/

\Щ
ш« І \

І ИЗауальник фінансового упрар"—

\Щ \

У У

г\
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відс.
відс.

Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок

Василь Сабадош

\ > О !

4) § $

відс.

(ін іц іа л и / ін іц іа л , прізвищ е)

\£//
^Ларина Глеба
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^

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)

17,01.2022______________ № 3/ 02-05_____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
1.

0200000

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

(к о д П р о г р а м н о ї к л а с и ф ік а ц ії в и д а т к ів т а

04053714
(код за ЄДРПОУ)

(н а й м е н у в а н н я го л о в н о го р о з п о р я д н и к а к о ш т ів м іс ц е в о г о б ю д ж е т у )

к р е д и т у в а н н я м іс ц е в о г о б ю д ж е т у )

2. ____________ 0210000__________

ВИКОНАВЧИЙ к о м іт е т

04053714

х у с т с ь к о і м іс ь к о ї р а д и

(к о д П р о г р а м н о ї к л а с и ф ік а ц ії в и д а т к ів т а

(код за ЄДРПОУ)

(н а й м е н у в а н н я в ід п о в ід а л ь н о г о в и к о н а в ц я )

к р е д и т у в а н н я м іс ц е в о г о б ю д ж е т у )

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій
та наслідків стихійного лиха__________________________

0756100000

(к о д П р о г р а м н о ї к л а с и ф ік а ц ії в и д а т к ів т а

(к о д Т и п о в о ї п р о г р а м н о ї к л а с и ф ік а ц ії в и д а т к ів т а

(к о д Ф у н к ц іо н а л ь н о ї к л а с и ф ік а ц ії

(н а й м е н ув а н н я б ю д ж е т н о ї п р о г р а м и з г ід н о з Т и п о в о ю п р о г р а м н о ю к л а с и ф ік а ц іє ю

(к о д б ю д ж е т у )

к р е д и т у в а н н я м іс ц е в о г о б ю д ж е т у )

кр е д и ту в а н н я м іс ц е в о г о б ю д ж е т у )

в и д а т к ів т а к р е д и т у в а н н я б ю д ж е т у )

в и д а т к ів т а к р е д и т у в а н н я м іс ц е в о г о б ю д ж е т у )

3.

0218110

56 400,00

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

0,00

гривень, у тому числі загального фонду

56 400,00

гривень та

гривень.

'%
.
5. Підстави для виконання бю джетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року( зі змінами).
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-6 (із 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 VIII скликання Хустської міської ради №726 від 23.12.2021 року "Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2022 рік".
Рішення II сесії Хустської міської ради VTII скликання №714 від 23.12.2021 р. про внесення змін до Програми створення та накопичення матеріального резерву та засобів
індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення Хустської міської територіальної громади на 2021-2025 роки .
Рішення II сесії Хустської міської ради VIII скликання №713 від 23.12.2021 р. про внесення змін до Програми розвитку системи зв"язку, оповіщення та інформатизації цивільного_____
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бю джетної програми

Ціль державної політ ики

№ з/п

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
. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1
2

Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації. ,
Створення та використання в разі необхідності резерву матеріально технічних засобів, проведення першочергових та невідкладних відновлювальних робіт.

_

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

1
1
2

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п

2
Створення та використання в разі необхідності резерву матеріально технічних засобів,
проведення першочергових та невідкладних відновлювальних робіт.
Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації

УСЬОГО

Усього

3

4

5

13 900,00

0,00

13 900,00

42 500,00

0,00

42 500,00

56 400,00

0,00

56 400,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бю джетної програми
гривень
№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2
Програма створення та накопичення матеріального резерву та засобів індивідуального
захисту органів дихання непрацюючого населення Хустської міської територіальної
громади на 2021-2025 роки.
Програма розвитку системи зв"язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту
Хустської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

3

4

5

13 900,00

0,00

13 900,00

42 500,00

0,00

42 500,00

56 400,00

0,00

56 400,00

1
2

Усього
11. Результативні показники бюджетної програми
Показники

№ з/п

2

1

Одиниця
виміру
3

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

затрат
Витрати на придбання^ ішків для піску , пісок, авто бензин,
дизельне паливо, чоботи гумові.
Витрати на ремонт, експлуатаційно-технічне обслуговування
апарату зв"язку:орендна плата за спожиту енергію.

грн.

Кошторис

13 900,00

0,00

13 900,00

гри.

Кошторис

42 500,00

0,00

42 500,00

продукту
Кількість придбаних матеріалів
Кількість місяців використання

літр
од.

Акти виконаних робіт
Розрахунок

448,00
12,00

0,00
0,00

448,00
12,00

грн.
грн.

Розрахунок
Розрахунок

31,00
3 542,00

0,00
0,00

31,00
3 542,00

відс.

Розрахунок
Розрахунок

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

ефективності
Середня вартість придбаних матеріалів
Середня вартісні» за один місяць використання

якості
Відсоток замовленої закупівлі До виконаної закупівлі
Відсоток запланованих., місяці в вйкориставдДщо місяців фактичного
використання. ДС

І а £ і

|Щ 1
1

Застуїшик мібШо/о'Голови ,

Л ч 040 53714

відс.

І

/п і.)

Василь Сабадош
(ін ід іа л и /ін іц іа л , п р ізв и щ е )

11(>і;дджкі1():
Фінансове управління ВК Хустської іу„
(МазДа Усдевого гаінщЦо вого\оргайу)\ ’

*І Д€

м
Начальник
фінансового управління

\\%

254-40 і 2 Ь / ^

\ \ % 17-00022 ___ ' > .

■.\в

м.п.

*

гга п о го д ж е н н я ')’-

£

Марина Глеба
(інідіали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 201.4 року № 836
(у редакції наказу М іністерства 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)
17.01,2022______________№ 3/02-05___________

П А С П О РТ
бю дж етної програми м ісцевого бюджету на 2022 рік
1.

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

0200000
_________________________________
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_________ 0210000_________

(код за ЄДРПОУ)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

04053714

(найменування відповідального виконавця)

3 . ___________ 0218340_____________
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

04053714
__________________

(код за ЄДРПОУ)

________________ 8340________________

___________ 0540___________

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів_______

(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)

' «і

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду5.

180 000,00

180 000,00

гривень, у тому числі загального фонду

0,00

гривень та

гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року( зі зм інам и).
Бюджетний кодекс України від 08,(17.2010 року № 2456-6 (із змінами);
Наказ М іністерства ф інансів України від 26.08.2014 року № 836 ’’П ро деякі питання запровадж ення програм но-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів
Рішення II сесії VIII скликання Х устської міської ради № 726 від 23.12.2021 року ’’П ро бюджет Х устської міської територіальної громади на 2022 рік” .
Рішення II сесії Х устської м іської ради VIII скликання № 720 від 23.12.2021 р. про внесення змін до Програми охорони навколиш нього природного середовищ а Х устської міської
територіальної громади на 2020-2022 роки .

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

Ціль державної політики
Здійснення комплексу природоохоронних заходів, догляд за зеленими зонами

7. Мета бюджетної програми
Здійснення комплексу природоохоронних заходів, д о гл я д за зеленими зонами

8.

Завдання бюджетної програми

'

№ з/п

'

З авд ан н я

Покос трави, посадка квітів

1

9. Напрями використання бюджетних коштів
гр ревень
№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3
0,00
0,00

4
180 000,00
180 000,00

180 000,00
180 000,00

1

1

Утримання зеленої зони в належному стані

УСЬОГО

5

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

1
1

Програма охорони навколишнього природного середовищаХустської міської
територіальної громади на 202-2022 роки

0,00

180 000,00

180 000,00

Усього

0,00

180 000,00

180 000,00

!

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п
1
*

Показники

Одиниця
виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

6

7

0,00

180 000,00

180 000,00

затрат
Видатки на озеленення

грн.

Рішення

продукту
Загальна площа зелених зон

кв. м.

Звітність установ

0,00

120,00

120,00

грн.

Розрахунок

0,00

1 500,00

1 500,00

відс.

Розрахунок

0,00

100,00

100,00

ефективності
Середні витрати на один кв.м

якості
Відсоток виконаних робіт у відпбвіднобтГдо запланованих.

5

Василь Сабадош

Заступник міського голови

(ініціали/ініціал, прізвище)

П О Г О Д И Ш ?

<1>іііцисрце уріравліііня 'ВК^Хусл^ЦКої МРУ
(І
і'сДріІог'рт|)|нансодого ОрГану)

II)1

\ ей У \ \

Начальник фінансового упрШІЛ1ННЯ
■

:

/ - у /

и % зщваезгг/рн/ •» ^1/
\ \ ^атагпогодж.ен_на) -''х. ч-'

М.П.

*

* V

УкР
М арина Глеба
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М іністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836—*-------(у редакції наказу М іністерства 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)
17.01.2022______________ № 3/02-05____________________________

П А С П О РТ
бю дж етної програм и м ісцевого бюджету на 2022 рік
1.

0200000
_________________________________

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

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2.

__________ 0210000__________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3.

04053714

(найменування відповідального виконавця)

8831

1060

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюДжетних асигнувань

200 000,00

200 000,00

(код за ЄДРПОУ)

Надання довгострокових кредитів індивідуальним
забудовникам житла на селі_____________________________

0218831

спеціального фонду-

(код за ЄДРПОУ)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

04053714
_______________________ _

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

гривень, у тому числі загального фонду

0,00

0756100000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28.06.1996 року (Зі змінами);
Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010 зі змінами;
Закон України ’’Про місцеве сам оврядування в У к р аїн і” № 163-Х ІУ від Нака М іністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу М іністерства ф інансів У країни від
29.12.2018 року № 1209) ’’Про деякі питання запровадж ення програм но-цільового методу складання та виконання м ісцевих бю дж етів” та ’’Правила складання паспортів бджетних
програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання” .
Рішення II сесії Х устської м іської ради VIII скликання № 726 від 23.12.2021 р.
’’Про бюджет Х устської м іської територіальної гром ади на 2022 р ік ”
Рішення II сесії Хустської м іської ради VIII скликання № 710 від 23.12.2021 р.
’’Про внесення змін до м іської цільової програми ’’В ласний д ім ” Х устської міської територіальної громади на 2021-2025 роки ” (зі змінами)

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

Ціль державної політики
Поліпшення житлових умов населення Хустської міської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми
Поліпшення ж итлових умов ж ителів Х устської м іської тер и тор іал ьн ої громади ш ляхом надання їм кредитів на будівництво нового ж итл а, добудову або реконструкцію , придбання
незаверш еного будівництва та готового ж итла, вп ровадж ення енергоеф ективних та енергозберігаю чих технологій________________ ____________________________________________________

6.

Завдання бюджетної програми
№ з/п
1

9.

,

Завдання^

Фінансова підтримка жителів Хустської міської територіальної громади

Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п
1

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2
Здійснення виплат, повязаних з наданням та обслуговуванням державних пільгових
кредитів

1

УСЬОГО

10.

3

4

5

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

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

№ з/п
1
1

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

2
Цільова міська програма «Власний дім» Хустської міської територіальної громади на
2021-2025 роки
територіальної громади на 2021 -2025 роки
Усього

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

1

2
затрат
Обсяги ндання кредиту
продукту
Кількість осіб, яким будуть надані пільгові кредити
ефективності
Середня сума кредиту надана 1 особі
якості
Питома вага осіб, які отри мали1кредит до загальної кількості тих, які
звернулися за отримання кредиту

Одиниця
виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

6

7

0,00

200 000,00

200 000,00

грн.

Рішення

од.

Підтверджуючі матеріали

0,00

3,00

3,00

грн.

Розрахунок

0,00

66 667,00

66 667,00

0,00

100,00

100,00

Розрахунок

відс.

Заступник міського голови

Василь Сабадош
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖ ЕН О:
Фінансове управлт^р^ВК-Ху.стської МР
(Назва місцевого фінансового'органу)
V

\

А % \\

Начш йи^Діінанеорогр у правд іння

\tt\i

М арина Глеба
гщтгогеу

(ініціали/ініціап, прізвище)

