
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)

01.03.2022 № 20/02-05__________________________

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 04053714
адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)_________ _____________________ ______________________

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ_______________ ______________ _ _______ 04053714
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

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

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 69 217 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 69 137 400,00 гривень та

спеціального фонду- 80 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами); Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.10 зі змінами;
Закон України ’’Про місцеве самоврядування в Україні” № 163-ХІУ від 06.10.1998 р.; Постанова КМ України від 09.03.2006 №268 ’’Про упорядкування структури та умов оплати праці 
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209) ’’Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” та ’’Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання”. 
Рішення позачергової сесії VIII скликання Хустської міської ради №786 від 16.02.2022 року ’’Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року №726 ’’Про бюджет 
Хустьскої міської територіальної громади на 2022 рік” ”

1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2. _____________0210000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0210160

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

№  з/п Ціль держ авної політики і

1 Керівництво і управління міської ради та виконавчого комітету.

7. Мета бюджетної програми



керівництво і управління міської ради та виконавчого комітету

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 1

2 Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення належного функціонування міської Ради та її виконавчого комітету 69 137 400,00 0,00 69 137 400,00
2 Придбання предметів довгострокового використання 0,00 30 000,00 30 000,00
3 Капітальний ремонт фасаду Хустської міської ради 0,00 50 000,00 50 000,00

УСЬОГО 69 137 400,00 80 000,00 69 217 400,00

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

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

1 2 3 4 5
Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

1 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 241,00 0,00 241,00
1 Обсяг видатків грн. Кошторис 69 137 400,00 0,00 69 137 400,00
2 Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів 

довгострокового користування
грн. Рішення 0,00 30 000,00 30 000,00

3 Видатки на капітальний ремонт грн. Рішення 0,00 50 000,00 50 000,00
продукту

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

8 922,00 0,00 8 922,00

1
Кількість підготовлених доручень, рішень міської ради, виконкому, 

розпоряджень міського голови од.
Книга реєстрацій рішень, 
розпоряджень, та вихідної 

кореспонденції
2 756,00 0,00 2 756,00

2 Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового 
користування.

од. Рішення 0,00 1,00 1,00

3 Кількість об'єктів од. Рішення 0,00 1,00 1,00
ефективності

1 кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од. Розрахунок 37,00 0,00 37,00

1
Кількість підготовлених доручень,рішень міської ради, виконкому, 

розпоряджень міського голови на одного працівника од.
Розрахунок

11,00 0,00 11,00

1 Середня вартість на утримання однієї штатної одиниці грн. Розрахунок 286 877,00 0,00 286 877,00





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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.03.2022_____________№ 20/02-05

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

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

кредитування місцевого бюджету)

2. _________ 0210000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

3. 0212010

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2010 0731
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню______________________________________ __

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

0756100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 12 249 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 634 400,00 гривень та

спеціального фонду- 1 (Ті5 300,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами); Бюджетний кодекс України №2456-\Ч від 08.07.10 зі змінами;
Закон України ’’Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 р. (зі змінами та доповненнями);
Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 ’’Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевих бюджетів”.
Рішення позачергової сесії VIII скликання Хустської міської ради №786 від 16.02.2022 року ’’Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року №726 ’’Про бюджет 

Хустьскої міської територіальної громади на 2022 рік””
Рішення позачергової сесії VIII скликання Хустської міської ради №785 від 16.02.2022 року” Про внесення змін до Програми фінансової підтримки комунального некомерційного 
підприємства Хустська центральна лікарня імені Віцинського Остапа Петровича Хустської міської ради на 2021-2023 роки” .________________________

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

№  з/п Ціль державної політики

1 Підвищення рівня медичної допомоги населенню

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

8. Завдання бюджетної програми



№  з/п Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

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

частині покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв)
10 634 400,00 0,00 10 634 400,00

1 2 Створення належних умов для надання медичної допомоги мешканцям Хустської міської 
територіальної громади (капітальні ремонти)

0,00 1 615 300,00 1 615 300,00 ,

УСЬОГО 10 634 400,00 1 615 300,00 12 249 700,00 !

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

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

1 2 3 4 5

і
Програма фінансової підтримки комунального некомерціиного підприємства Хустська 
центральна лікарня ім. Віцинського О.П. Хустської міської ради на 2021-2023 роки 10 634 400,00 850 000,00 11 484 400,00

Усього 10 634 400,00 850 000,00 11 484 400,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п * Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Обсяг фінансування грн. Рішення 10 634 400,00 1 615 300,00 12 249 700,00
продукту

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

Середні витрати на 1 установу грн. Розрахунок 10 634 400,00 1 615 300,00 12 249 700,00
якості

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

ї 01 о  II
її <  х  і І ^  сг і

Заступник міського голови ^  £?/
\ О ^ \ 0 4 ° 5 3 7 і4 / Л :5/

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління ВК Хустської МР - ___________
(Назва місцевого фінансового органу) -

Начальник фінансового управління

01.03.2022
(Дата погодження)

Іван Фетько

(ініціали/ініціал, прізвище)

//4л ^ / / ’г Г и \  3 ^
і ^ і  щ \

\%*Х '

V ь &

Марина Глеба
(ініціали/ініціал, прізвище)

м.п.



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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.03.2022_____________№ 20/02-05_________________________

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

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

кредитування місцевого бюджету)

2. __________0210000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

3. 0212080
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2080 0721
(код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації

кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету)

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім 
первинної медичної ДОПОМОГИ__________________________________

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

0756100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призиачень/бюджетних асигнувань 4 228 541,38 гривень, у тому числі загального фонду 4 228 541,38 гривень та

спеціального фонду- * 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України від 28 червня 1996 року( зі змінами).
Бюджетний кодекс України 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 позачергової сесії VIII скликання Хустської міської ради №786 від 16.02.2022 року "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року №726 "Про бюджет 
Хустьскої міської територіальної громади на 2022 рік""
Рішення позачергової сесії Хустської міської ради УІП скликання №775 від 16.02.2022 р. про внесення змін до Програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам 

Хустської міськоїтериторіальної громади на 2021-2023 роки .

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

№  з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

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

8. Завдання бюджетної програми



№  з/п Завдання

1 Забезпечення належного функціонування комунальних підприємств

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1
Надання фінпідтримки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної 
громади (в частині покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв) 4 228 541,38 0,00 4 228 541,38

УСЬОГО 4 228 541,38 0,00 4 228 541,38

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

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

1 2 3 4 5

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

4 003 100,00 0,00 4 003 100,00

Усього 4 003 100,00 0,00 4 003 100,00

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Витрати на підтримку функціонування комунальних підприємств грн. Рішення 4 228 541,38 0,00 4 228 541,38

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

ефективності
Середні витрати на підтримку функціонування комунальних 

. . підприємств
грн. Розрахунок 4 228 541,38 0,00 4 228 541,38

Відсоток функщойування коїдааДь^их., підприємств у відповідності
о_______________________

відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

М.П.



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)

01.03.2022 № 20/02-05__________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

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

кредитування місцевого бюджету)

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

2. __________0210000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

3. 0216017

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

6017

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів 
житлово-комунального господарства___________________

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

0756100000

(код бюджету)

■ *
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 100 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 100 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України від 28 червня 1996 року( зі змінами).
Бюджетний кодекс України від 08,р7.2010 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 позачергової сесії VIII скликання Хустської міської ради №786 від 16.02.2022 року ’’Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року №726 ’’Про бюджет 
Хустьскої міської територіальної громади на 2022 рік” ”

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

№  з/п Ц іль держ авної політики

1 Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища

7. Мета бюджетної програми
Здійснення комплексі заходів в будівництві об’єктів житлово-комунального господарства Хустської міськоїтериторіальної громади

8. Завдаї ш я бюджетиої програми



№  з/п Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства 

Хустської міської територіальної громади
0,00 100 000,00 100 000,00

У С Ь О Г О 0,00 100 000 ,00 100 000 ,00

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

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

1 2 3 4 5
У сь ого 0 ,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
% за т р а т

Витрати на будівництво, капітального ремонту та реконструкції 
об' ктів

грн. Рішення 0,00 100 000,00 100 000,00

п р од ук т у
Кількість об' єктів на яких планується будувати та реконструюватися од. Рішення 0,00 2,00 2,00

еф ек т и в н о ст і
Витрати Да'один об' єкт грн. Розрахунок 0,00 50 000,00 50 000,00

Відсотбк'/вйконйної роботи у ̂ ідДовідності до заплановано го відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

\ х  ь  (
о • ІІХ  О  ІЗаступник міського голови ^  "

y V
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове упранління ВК Х устсько їіщ ^д  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

_______ 01.03.2022_______
(Дата погодження)

Іван Фетько

(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина Глеба
(ініціали/ініціал, прізвище)

м.п.



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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.03.2022_____________ № 20/02-05______________

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

_______________________________  адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)_____________________ _ __________ ______
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. __________ 0210000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

3. _________ 0216030_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_____________ 6030_____________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________0620__________  Організація благоустрою населених пунктів_____________
(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

0756100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 392 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 392 300,00 гривень та
• ^ ------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України від 28 червня 1996 року( зі змінами).
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-6 (із змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 ’’Про деякі питання запровадження програми о-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів’1. 
Рішення позачергової сесії VIII скликання Хустської міської ради №786 від 16.02.2022 року ’’Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року №726 ’’Про бюджет 
Хустьскої міської територіальної громади на 2022 рік”
Рішення позачергової сесії Хустської міської ради VIII скликання №772 від 16.02.2022 р. про внесення змін до Програми благоустрою території Хустської міської територіальної 
громади на 2020-2022 роки .

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

№  з/п Ціль державної політики

1 Підвищення рівня благоустрою Хустської міської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою Хустської міської територіальної громади



8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Вивіз сміття з кладовища

2 Утримання об'єктів інфраструктури та благоустрою громади (поточний ремонт мереж вуличного освітлення, обслуговування фонтанів, обслуговування відеоспостереження, поточний ремонт світлофорів) 1

3 Поховання одиноких невідомих
4 Оплата за електроенергію вуличного освітлення
5 Дератизація і
6 Ліквідація стихійних звалищ
7 Виготовлення паспортів об'єктів зеленого господарства міста
8 Вивіз твердих побутових відходів з кладовища
9 Поточнй ремонт скверу вул. Духновича в м. Хуст

9 . 1 Іапрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Організація благоустрою Хустської міської територіальної громади 7 392 300,00 0,00 7 392 300,00

УСЬОГО 7 392 300,00

ооо

7 392 300,00

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

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

1 2 3 4 5
1 Програма благоустрою терирорії Хустської міської територіальної громади на 2020- 

2022 роки ' *
7 392 300,00 0,00 7 392 300,00

Усього 7 392 300,00 0,00 7 392 300,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього !

1 2 3 4 5 6 7
затрат

1 Видатки на утримання інфраструктури та благоустрою міста грн. Кошторис 1 319 000,00 0,00 1 319 000,00
2 Витрати на вивіз сміття з кладовища грн. Кошторис 70 000,00 0,00 70 000,00
3 Витрати на вивіз твердих побутових відходів з кладовища грн. Рішення 80 000,00 0,00 80 000,00
4 Витрати на поховання одиноких та невідомих грн. Кошторис 32 000,00 0,00 32 000,00
5 Витрати на оплату за використану електроенергію грн. Розрахунок 5 762 400,00 0,00 5 762 400,00
6 Витрати на проведення дератизації грн. Акти виконаних робіт 20 000,00 0,00 20 000,00
7 Витрати на виготовлення паспортів готовності грн. Рішення 10 000,00 0,00 10 000,00
8 Витрати на ліквідацію стихійних звалищ грн. Акти виконаних робіт 49 000,00 0,00 49 000,00
9 Витрати на поточний ремонт скверу грн. Кошторис 49 900,00 0,00 49 900,00

продукту
1 Період виконання робіт місяців Договір 12,00 0,00 12,00
2 Кількість вивезеного сміття з кладовища куб.м. Розрахунок 282,00 0,00 282,00
3 Кількість вивезення ТПВ з кладовища куб.м. Розрахунок 381,00 0,00 381,00
4 Кількість поховань од. Акти виконаних робіт 6,00 0,00 6,00
5 Кількість кВт спожитої електроенергії тис. кВт./рік Розрахунок 1 147,00 0,00 1 147,00



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

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

7 кількість кв.м виготовлення паспортів м.кв. Розрахунок 4,00 0,00 4,00
8 Кількість вивезеного сміття куб.м. Розрахунок 989,00 0,00 989,00
9 Кількість скверів, на яких планують виконати роботи од. 1,00 0,00 1,00

ефективності

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

грн. Розрахунок 89 083,00 0,00 89 083,00

2 Вартість 1 куб м по вивезенню сміття грн. Розрахунок 248,00 0,00 248,00
3 Вартість 1 куб м по вивезенню ТПВ грн. Розрахунок 210,00 0,00 210,00
4 Середня вартість одного поховання грн. Розрахунок 5 300,00 0,00 5 300,00
5 Середня вартість спожитої електроенергії кВт грн. Розрахунок 5,03 0,00 5,03
6 Середні витрати на 1 кв.м грн. Розрахунок 15,00 0,00 15,00
7 Середня вартість 1 кв. м. ділянки грн. Розрахунок 2 611,00 0,00 2 611,00 |
8 Витрати вивезення сміття 1 куб.м грн. Розрахунок 49,50 0,00 49,50
9 Середня вартість ремонту грн. 49 900,00 0,00 49 900,00

якості
1 Фактичні видатки у відповідності до запланованих відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00
2 Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої ВІДС. Розрахунок 100,00 0,00 100,00
3 Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої. відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00
4 Відсоток своєчасно наданих послуг відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00
5 Відсоток виконаних робот у відповідності до запланованих ВІДС. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

6 Відсоток проведеної робрти по дератизації у відповідності до 
. -тл:——~^;гзапланованої

відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

7 Відсот0 ,#)вй,конанрїфо^бтй5^г®ідповідності до запланованої.. відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00
8 Відсоток виконаних шбАт./*відповідності до запланованих. відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00
9 Відс&тр^відр.емойт6^них"лавок до запланованих відс. 100,00 0,00 100,00

/ . *  К  /
и ®  и  І

Заступник міського голові^, \
№ * . \

ПОГОДЖЕНО:

Іван Фетько

(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина Глеба
(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.



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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.03.2022_____________ № 20/02-05___________________________

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

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

кредитування місцевого бюджету)

2. __________0210000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

3. _________ 0217130_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_____________ 7130_____________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________0421___________ Здійснення заходів із землеустрою______________________
(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

0756100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бкщжетних асигнувань 775 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 395 000,00 гривень та

спеціального фонду- 380 000,00 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’1. 
Рішення позачергової сесії VIII скликання Хустської міської ради №786 від 16.02.2022 року ’’Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року №726 ’’Про бюджет 
Хустьскої міської територіальної громади на 2022 рік””

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

№  з/п Ціль державної політики

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

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

8. Завдання бюджетної програми



№  з/п Завдання

1 Проведення топо-геодезичних робіт за рахунок коштів місцевого бюджету
2 Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок
3 Виготовлення проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для оформлення права власності на об'єкти комунальної власності
4 Детальне грунтово - агрохімічне обстеження
5 Виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів м. Хуст, с. Кіреші, с. Чертіж, с. Зарічне
6 Виготовлення технічної документації з нормативно грошової оцінки земель м. Хуст, с. Зарічне, с. Чертіж, с. Кіреші

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Здійснення заходів із землеустрою 395 000,00 380 000,00 775 000,00
У С Ь О Г О 395 000,00 380 000,00 775 000,00

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

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

1 2 3 4 5

1
Програма використання коштів, які надходять в порядку відшкодування втрат 
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на території Хустської 
міської територіальної громади на 2021-2023 роки

0,00 380 000,00 380 000,00

Усього 0,00 380 000,00 380 000,00
*

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

1 Обсяги видатків на проведення топо-геодезичних робіт за рахунок 
жоштів місцевого бюджету

грн. Рішення 49 900,00 0,00 49 900,00

2 Обсяги видатків на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок

грн. Рішення 25 100,00 0,00 25 100,00

3
Обсяги видатків на виготовлення проектів із землеустрою щодо 

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

грн. Рішення 20 000,00 0,00 20 000,00

4 Обсяг видатків на детальне грунтово-агрохімічне обстеження грн. Рішення 20 000,00 0,00 20 000,00

5
Обсяг видатків на виготовлення проекту землеустрою щодо 

встановлення меж населеного пункту м. Хуст, с. Кіреші, с. Чертіж, с 
Зарічне

грн. Рішення 280 000,00 0,00 280 000,00

6
Обсяг видатків на виготовлення технічної документації з 

нормативно-грошової оцінки земель м. Хуст, с. Зарічне, с. Чертіж та 
с. Кіреші

грн. Рішення 0,00 380 000,00 380 000,00

продукту
1 Документація із землеустрою топографо-геодезичним роботам шт. Рішення 25,00 0,00 25,00

2 Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж 
земельних ділянок

шт. Розрахунок 5,00 0,00 5,00



3
Документація із землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
для оформлення права власності на об'єкти комунальної власності шт. Розрахунок 5,00 0,00 5,00

4 Кількість детальних грунтово-агрохімічних обстежень од. Розрахунок 2,00 0,00 2,00

5 Проект землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів: м. 
Хуст, с. Кіреші, с. Чертіж, с. Зарічне

шт. Розрахунок 1,00 0,00 1,00

6 Технічна документація з нормативно-грошової оцінки земель м. 
Хуст, с. Зарічне, с. Чертіж, с. Кіреші

од. Розрахунок 0,00 1,00 1,00

ефективності

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

грн. Розрахунок 1 996,00 0,00 1 996,00

2
Середні витрати на виготовлення однієї одиниці технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 
ділянок

грн. Розрахунок 5 020,00 0,00 5 020,00

3
Середні витрати на виготовлення однієї одиниці документації із 

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

грн. Розрахунок 4 000,00 0,00 4 000,00

4 Середні витрати на виготовлення однієї одиниці детального 
грунтово-агрохімічного обстеження

грн. Розрахунок 10 000,00 0,00 10 000,00

5
Середні витрати по виготовленню проекту землеустрою щодо 

встановлення меж населених пунктів: м. Хуст, с. Кіреші, с. Чертіж, с. 
Зарічне

грн. Розрахунок 280 000,00 0,00 280 000,00

6
Середні витрати по виготовленню технічної документації з 

нормативно-грошової оцінки земель м. Хуст, с. Зарічне, с . Чертіж та 
с . Кіреші

грн. Розрахунок 0,00 380 000,00 380 000,00

якості

1 Відсоток виготовленої ліцензованою землевпорядною організацією 
документації із землеустрою

відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

2 Відсоток виготовленої документації із землеустрою відс. Розрахунок 100,00 0,00 1 0 0 ,0 0  !

3
Відсоток виготовленої документації із землеустрою щодо відведення 

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

відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

4 Відсоток виготовлених детальних грунтово-агрохімічних обстежень відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

5 Відсоток викровшньщ^проекту землеустрою щодо встановлення 
меж н^ІЙ цихіЩ йс'БІрі>й^уст, с. Кіреші, с. Чертіж, с. Зарічне

відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00 1

6
Відсбток документації з нормативно- 

грош Ь^Ї рді'нки земель м> Хуст, с. Зарічне, с . Чертіж т а с  . Кіреші
« ^  /  Г Г Т Ї1  о

відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

І V  >,.І  оа *  і  ^  І £  °  
Заступник міського г(¥ ^ и^ \ ,  04053714/ ^  ^1 !

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління ВК ХустйукГоП̂ МіР/'; р дДТЛ >•;
(Назва місцевого фінансового органу)"”

Начальник фінансового управління

________ 01.03.2022________
(Дата погодження)

Іван Фетько

(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина Г леба
(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.



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

01,03,2022____________ № 20/02-05_________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

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

кредитування місцевого бюджету)

2. ____________ 0210000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

Кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 399 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 399*000,00 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 позачергової сесії VIII скликання Хустської міської ради №786 від 16.02.2022 року "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року №726 "Про бюджет 
Хустьскої міської територіальної громади на 2022 рік""

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Будівництво інших об'єктів комунальної власності громади

7. Мета бюджетної програми
Здійснення комплексу заходів будівництва об*зктів комунальноі власності на території Хустської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення капітального ремонту та реконструкції об'єктів
2 Витрати на благоустрій земельної ділянки
3 Витрати на будівництво лінії вуличного освітлення вулиць



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

•
Будівництво інших об'мунальної власності на території Хустської міської територіальної 
громади

0,00 399 000,00 399 000,00

УСЬОГО 0,00 399 000,00 399 000,00

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

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

1 2 3 4 5
Усього 0,00

. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

і Витрати на будівництво, капітального ремонту та реконструкції 
об'єктів

грн. Рішення 0,00 60 000,00 60 000,00

2 Витрати на благоустрій земельної ділянки грн. Рішення 0,00 99 000,00 99 000,00
3 Витрати на будівництво лінії вуличного освітлення вулиць грн. Рішення 0,00 240 000,00 240 000,00

продукту

1 Кількість об’єктів, на яких планується будувати та реконструювати од. Рішення 0,00 2,00 2,00

2 Площа земельної ділянки, на якій планується проводити благоустрій од. Рішення 0,00 73,82 73,82

3 Кількість об'єктів, на яких планується виконати роботи од. Рішення 0,00 2,00 2,00
ефективності

1 Витрати на один об"єкт грн. Розрахунок 0,00 ЗО 000,00 ЗО 000,00
2 СереднІЗйтрдШ на один кв.м грн. Розрахунок 0,00 1 341,13 1 341,13
3 Середні витрати на один об'єкт грн. Розрахунок 0,00 120 000,00 120 000,00

якості
Відсоток і ^ 0̂ ор€Ґо^"єітйчу^ЕЙдабвМЬості до запланованих відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

Відсоток викоіганих робіт у відповідності до запланованих відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00
І  . Відсоток вп копаних робшдоЗфіланованих відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

і X
Л

Ч *.
\\

О . Н ' і  4л \  04053714Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління ВК Хустської МР'^-Г- '
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

________01,03.2022________
(Дата погодження)

'М

■
Іван Фетько

(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина Глеба
(ініціалиЛшціал, прізвище)

М.П.



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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.03.2022______________№ 20/02-05___________________

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

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

кредитування місцевого бюджету)

2 . ___________ 0210000_____________ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ_____________________________________  _______ 04053714
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

3 .  __________ 0217322____________  _______________ 7322_______________ ___________0443__________  Будівництво-1 медичних установ та закладів______________ ______ 0756100000
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету)

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатні в та кредитування місцевого бюджету)

' *
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 198 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 198 000,00 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 позачергової сесії VIII скликання Хустської міської ради №786 від 16.02.2022 року ’’Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року №726 ’’Про бюджет 
Хустьскої міської територіальної громади на 2022 рік” ”

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

№  з/п Ц іль держ авної політики

1 Будівництво медичних установ та закладів

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

8. Завдання бюджетної програми



№  з/п Завдання

1 Будівництво медичних установ та закладів на території Хустської міської територіальної громади !

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Будівництво медичних установ та закладів на території Хустської міської територіальної 
громади

0,00 198 000,00 198 000,00

УСЬОГО 0,00 198 000,00 198 000,00

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

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

1 2 3 4 5
Усього 0,00

1. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього !

1 2 3 4 5 6 7
затрат

% Видатки на будівництво грн. Рішення 0,00 198 000,00 198 000,00
продукту

.'Шлькїсть об'єктів од. Рішення 0,00 4,00 4,00
V *' сф,с'ктй

Середні витратй- на Гоб;\єкт грн. Розрахунок 0,00 49 500,00 49 500,00
А  У / ;  « кості

Відсоток виконаний робі т у відповідності до запланованих відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління ВК Хустської МР

Іван Фетько

(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина Глеба
(ініціали/ініціал, прізвище)

м.п.



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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.03.2022_____________ № 20/02-05_____________

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2. _______________ 0210000_____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0217340

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

' %
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 50 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 50 000,00 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 позачергової сесії VIII скликання Хустської міської ради №786 від 16.02.2022 року "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року №726 "Про бюджет 
Хустьскої міської територіальної громади на 2022 рік""

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

№  з/п Ціль держ авної політики

1 Охорона об'єктів культурної спадщини

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення проектування, реставрації та охорони пам*яток архітектури на тетриторії Хустської міської територіальної громади

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04053714

(код за ЄДРПОУ)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04053714
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

7340 0443

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури__________________________________________

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

0756100000

(код бюджету)

8. Завдання бюджетної програми



№  з/п Завдання

1 Реставрація та хорона пам"яток архітектури

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

І 2 3 4 5

1
Ремонт (реставраційний) комплексу будівель, споруд та прилеглої території памятки 
архітектури та містобудування місцевого значення "Чеське містечко" ох. №39-М в м. Хуст, 
Закарпатської област і

0,00 50 000,00 50 000,00

УСЬОГО 0,00 50 000,00 50 000,00

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

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

1 2 3 4 5
Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
% затрат

Обсяг видатків на реставрацію пам"ятки архітектури грн. Рішення 0,00 50 000,00 50 000,00
продукту

Кількість об'єктів, по яким планується ремонтно-реєстраційні 
роботи

од. Рішення 0,00 1,00 1,00

ефективності
Середні витрати на проведення, ремоцтно-реєстраційні роботи грн. Розрахунок 0,00 50 000,00 50 000,00

ЯКОСТІ
Відсоток виконання ремонтно-реєстраційні роботи відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

Заступник міського голови
04053714 / ^ ^
^ ^  А / і

ї / 3? о  /

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління ВК Хустської 
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

_________01.03.2022________
(Дата погодження)

Іван Фетько

(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина Глеба

(ініціали/ініціал, прізвище)

м.п.


