
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 бю дж ету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бю дж ету)

2. _________ 0210000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бю дж ету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

3. 0217363 7363 0490

(код П рограмної класифікації видатків та *“• (код Типової програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бю дж ету) кредитування місцевого бюдж ету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюдж ету)

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій____________________________________ _____________

(найменування бю дж етної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 21361,89 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 21361,89 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 Забезпечення функціонування автомобільних доріг їх ремонту та утримання в інтересах держави і користування автомобільних доріг

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



6 . Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення капітальних ремонтів та реконструкцій доріг та тротуарів

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Співфінанасування інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально- 

економічного розвитку окремих територій
0,00 21 361,89 21 361,89

УСЬОГО 0,00 21 361,89 21 361,89

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

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

1 2 3 4 5
Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
* затрат

Видатки на ремонт доріг та тротуарів вулично-дорожньої мережі грн. Рішення 0,00 21 361,89 21 361,89

продукту
Площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт тис.кв.м Рішення 0,00 0,02 0,02

ефективності
Середня вартість ф ото. * ^м<к&&й^ьного ремонту грн. Розрахунок 0,00 950,00 950,00

•3? у V' ЯКОСТІ4“-'
Відсоток виконаної роботи у відпбві'днбетйдо запланованої відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

Заступник міського голови
£ (  .19 Щ Т І

___ Іван Фетько

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

Начальник фінансового управління

________ 01.03.2022________
(Дата погодження)

і/. К  °  -

^ у л о н а в ^ ^ ч ,  (п ідпис)

І

(ініціали/ініціал, прізвище)

/ /  . О' ^

/ А ? * /  
р  д '  Ш Ш и ы

/
Марина Глеба

\ \  о  ^  V \ \  з г  ^  \ <:5<4о > „  / с М Т И 0 )___4 (ініціали/ініціал, прізвище)

^ М / 'на
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_________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0200000

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2 .___________ 0210000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0217380

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04053714

(код за ЄДРПОУ)

в и к о н а в ч и й  к о м іт е т  х у с т с ь к о ї  м іс ь к о ї  р а д и 04053714
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

7380 0490

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших 
субвенцій з державного бюджету_______________________

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 29 379 228,45 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 29 379*228,45 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 Підвищення рівня медичної допомоги населенню
2 Забезпечення функціонування автомобільних доріг та їх ремонту та утримання

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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



4 І Реконструкція дороги до пам'ятки архітектури

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

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

0,00 2 583 091,60 2 583 091,60

2 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 0,00 26 796 136,85 26 796 136,85
УСЬОГО 0,00 29 379 228,45 29 379 228,45

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

М* з/п 1 Іаймепуиапня 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 Обсяг фінансування медичного закладу охорони здоров'я грн. Рішення 0,00 2 583 091,60 2 583 091,60
2 Видатки на ремонт доріг та тротуарів вулично-дорожньої мережі гри. Рішення 0,00 55 872,03 55 872,03
3 Видатки на будівництво мосту грн. Рішення 0,00 14 940 264,82 14 940 264,82
4 Обсяг видатків на реконструкцію дороги до пам'ятки архітектури грн. Рішення 0,00 11 800 000,00 11 800 000,00

*> продукту
1 . Кількість установ од. Рішення 0,00 1,00 1,00
2 Площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт тис.кв.м Рішення 0,00 0,06 0,06
3 Кількість об"ктів, на яких планується виконати роботи од. Рішення 0,00 1,00 1,00
4 Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція доріг од. Рішення 0,00 1,00 1,00

ефективності
1 Середні витрати на одну установу грн. Розрахунок 0,00 2 583 091,60 2 583 091,60
2 Середня вартість 1 тис. кв. м капітального ремонту грн. Розрахунок 0,00 950,00 950,00
3 Середня вартість ремонтних робіт одного об"єкту грн. Розрахунок 0,00 14 940 264,82 14 940 264,82
4 Середияд)Ш^^“Гїі̂ тіР9Дсдсііі роботи грн. Розрахунок 0,00 11 800 000,00 11 800 000,00

1 В і дсото к «М іфїіаїіої )кУбоги ано ваної відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00
2 Відсото к 11 й їсріїі а і бо1'1йлУ’''ві дгісі*̂  д В с̂У^до запланованої відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00
3 /  , ,уВ відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00
4 Відсоток фі|ші^пан№Кч і&вдаовідносіі ^планованих ...відс. \ Розрахунок і 0,00 100,00 100,00

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_____________________________

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 
0200000 адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні 04053714

_________________________________ адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)___________________________________  ___________________
(код І Ірограмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюдж ету)

2. _________ 0210000_________
(код П рограмної класифікації видатків та  

кредитування місцевого бюдж ету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

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

___________________________* _____________________________ _____________________  ______________________________________________  ______________
(код П рограмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бю дж етної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (К°Д бю джету)

кредитування місцевого бю дж ету) кредитування місцевого бю дж ету) видатків та кредитування бюдж ету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 9 177 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 786 000,00 гривень та

спеціального фонду- 2 391 100,00 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 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 №773 від 16.02.2022 року” Про внесення змін до Програми реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг 
коунальної власності Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 роки” .__________________________________________________________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Покращення стану інфраструктури вулиць і доріг комунальної власності

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



8. Завдання бюджетної програми 

№ з/п Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 6 786 000,00 2 391 100,00 9 177 100,00

УСЬОГО 6 786 000,00 2 391 100,00 9 177 100,00

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 реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності 

Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 роки.
6 786 000,00 2 391 100,00 9 177 100,00

Усього 6 786 000,00 2 391 100,00 9 177 100,00

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 проведення поточного ремонту вулично-дорожньої 
мережі

грн. Кошторис 5 928 000,00 0,00 5 928 000,00

2 Витрати на поновлення дорожньої розмітки та пішохідних переходів грн. Кошторис 600 000,00 0,00 600 000,00

3 Видатки на виготовлення та відновлення дорожніх знаків грн. Кошторис 150 000,00 0,00 150 000,00
4 Видатки на санітарну обробку вулиць грн. Калькуляція 49 000,00 0,00 49 000,00
5 Видатки на профілювання дорожнього покриття грн. Калькуляція 49 000,00 0,00 49 000,00
6 Видатки на полив дорожнього покриття грн. Калькуляція 10 000,00 0,00 10 000,00

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

грн. Рішення 0,00 2 391 100,00 2 391 100,00

продукту

1 Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести 
поточний ремонт

м.кв. Акти виконаних робіт 10 778,00 0,00 10 778,00

2 Довжина дорожньої розмітки на якій планується провести 
поновлення

км. Акти виконаних робіт 41,00 0,00 41,00



3 Кількість дорожніх знаків які планується виготовити та встановити од. Акти виконаних робіт 214,00 0,00 214,00

4 Кількість годин за які планується провести полив доріг годин Розрахунок 142,00 0,00 142,00
5 Кількість дороги на якій планується провести профілювання кв. м. Договір 327,00 0,00 327,00
6 Кількість годин за які планується провести полив годин Розрахунок 29,00 0,00 29,00
7 Площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт. тис.кв.м Рішення 0,00 2,52 2,52

ефективності

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

грн. Розрахунок 550,00 0,00 550,00

2 Середня вартість 1 км нанесення дорожньої розмітки грн. Розрахунок 14 500,00 0,00 14 500,00
3 Середня вартість одного дорожнього знаку грн. Розрахунок 700,00 0,00 700,00
4 Середня вартість одної години роботи грн. Розрахунок 345,00 0,00 345,00
5 Середня вартість одної тис.кв.м. профілювання грн. Розрахунок 150,00 0,00 150,00
6 Середня вартість однієї години роботи поливу грн. Розрахунок 346,00 0,00 346,00
7 Середня вартість 1 тис.кв.м капітального ремонту грн. Розрахунок 0,00 0,00 0,00

якості

1 Відремонтована за рахунок поточного ремонту площа вулично- 
дорожньої мережі у відповідності до запланованої

відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

2 Відсоток оновленої дорожньої розмітки та пішохідних переходів у 
відповідності до запланованих

відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

3 Відсоток заміни та встановлення дорожніх знаків у відповідності до 
запланованих

відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

4 Відсоток виконаної роботи до запланованої. відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00
5 Відсоток профільованих доріг у відповідності до запланованих відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00
6 Відсоток политих доріг.уві по б ід н о с т і  до запланованих відс. Рішення 100,00 0,00 100,00

7
Відсоток в і д р е м о нто ваніх/зд ра^йок: .капітального ремонту площі 

вулично-дорожщ>;6ї,мраШйу відповідності до запланованих відс.
Розрахунок

0,00 100,00 100,00

Заступник міського голови
І ЇЇ ь  /  
і *  и

К
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ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК Х у с т с ь к о ї _____________ _
(Назва місцевого фінансового органу) УКР

Начальник фінансового управління

01.03.2022
(Дата погодження)

М.П.

Іван Фетько
(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина Глеба
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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. 0217650

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

7650 0490

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
чи права на неї___________________________________________

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних п риз наче нь/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 08.07.2010 року №2456-6 (із змінами);
Наказ Міністерства фінансів Україци 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 Створення конкурентного середовища, а також забезпечення надходження коштів від приватизації земельних ділянок до міського бюджету

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання



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

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5
1 Створення конкурентного середовища, а також забезпечення надходження коштів від 

приватизації земельних ділянок до місцевого бюджету
0,00 100 000,00 100 000,00

УСЬОГО 0,00 100 000,00 100 000,00

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

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

1 2 3 4 5
Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники О диниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

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

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

% продукту
Кількість проведених робіт з експертних грошових оцінок 

земельних ділянок комунальної власності
шт. Рішення 0,00 14,00 14,00

ефективності
Середні витрати на виготовд£шід^ дшєї одиниці з проведення робіт 

з експертно-горошодйІСоці^одд|мельних ділянок комунальної 
шіасіюсті>за рахунб'кжоштів місцевого бюджету

грн. Розрахунок 0,00 7 143,00 7 143,00

якості
Відсоток вигото^ані^Цеп^т;^их'1фош^і%рцінок земельних 

ділянок комунальної власності за рахунок коштів місцевого
’ Т >, 1 1 ІшЙкету І С5 5« У

відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

Заступник міського голови V

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління ВК Хустської МР 
(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 бю дж ету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бю дж ету)

2. _________0210000_________
(код Програмної класифікації видатків та  

кредитування місцевого бю дж ету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

3. ___________0218240___________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бю дж ету)

_______________ 8240_______________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюдж ету)

__________ 0380____________  Заходи та роботи з територіальної оборони________________
(код Функціональної класифікації (найменування бю дж етної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування бю дж ету) видатків та кредитування місцевого бюдж ету)

0756100000
(код бюджету)

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

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України від 28 червня 1996 року( зі змінами).
Бюджетний кодекс України 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 Забезпечення державного суверенітету та незалежності України

7. Мета бюджетної програми
Комплексне здійснення заходів щодо підготовки батальйону територіальної оборони для охорони важливих стратегічних об'єктів і комунікацій

8. Завдання бюджетної програми



№ з/п Завдання

1 Забезпечення належних умов для діяльності батальйону територіальної оборони

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Матеріально-технічне забезпечення підготовки до формування підрозділів територіальної 

борони
ЗО 000,00 0,00 30 000,00

УСЬОГО ЗО 000,00 0,00 ЗО 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 матеріально-технічного забезпечення батальйону територіальної оборони 
(військова частина А7124), який формується в Хустському районі з постійним місцем 
дислокації в м. Хуст на території Хустської міської територіальної громади на 2022 рік

30 000,00 0,00 30 000,00

Усього ЗО 000,00 0,00 ЗО 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

Обсяг видатків грн. Рішення ЗО 000,00 0,00 ЗО 000,00
продукту

Кількість місяців од. Рішення 12,00 0,00 12,00
ефективності

Середні витрати на місяць грн. Розрахунок 2 500,00 0,00 2 500,00/  ,У  ' якості Д,
Відсоток виконання у відповідності доДацланованого відс. Розрахунок . 100,00 0,00 100,00 І

Заступник міського голови 

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління ВК Хустської МР

Іван Фетько
(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина Г леба
(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

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_________________________

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 П рограмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бю дж ету)

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 бю дж ету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

3. 0218311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
0756100000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бю дж ету)

(код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бю дж етної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
кредитування місцевого бю дж ету) видатків та кредитування бю джету) видатків та кредитування місцевого бюдж ету)

(код бю джету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бю^жетних асигнувань 60 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 60 000,00 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 Украрш 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 Забезпечення виконання заходів з охорони навколишнього середовища та раціонального виконання природніх ресурсів

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

8. Завдання бюджетної програми



№ з/п Завдання

1 Охорона та раціональне використання природних ресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 0,00 60 000,00 60 000,00

УСЬОГО 0,00 60 000,00 60 000,00

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

Обсяги видатків на проведення реконструкції берегоукріплення 
. русла річки

грн. Рішення 0,00 60 000,00 60 000,00 !

продукту
Кількість запланованих об’єктів. од. Рішення 0,00 2,00 2,00

ефективності
Середні витрати на рроведення-^регоукріплення та регулювання

V і :л *-гУ р іУ к !ж .
гри. Розрахунок 0,00 ЗО 000,00 ЗО 000,00

■ Г"Тс'І \ ‘і. ! * і ^ О ■ V л/ V*
ЯКОСТІ

Відсоток обсягів видатків у відпрвідіїреті до запланованих відс. * Розрахунок 0,00 100,00 100,00

Заступник міського голови 

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління ВК Хустської М Рч.;ф А 
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

________ 01.03.2022________
(Дата погодження)

■ Л .  :( т пггыгЛ
Іван Фетько

(підпис)| (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________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0200000

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2. ____________ 0210000___________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3 . ____________ 0218340___________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04053714

(код за ЄДРПОУ)

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

8340 0540
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів______
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

0756100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 312 609,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- ЗЙ  609,00 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 №774 від 16.02.2022 р. про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного середовища 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 Здійснення комплексу природоохоронних заходів, догляд за зеленими зонами

7. Мета бюджетної програми
Здійснення комплексу природоохоронних заходів, догляд за зеленими зонами на території Хустської міськоїтериторіальної громади

8. Завдання бюджетної програми



№ з/п Завдання

1 Покос трави, посадка квітів
2 Влаштування водопровідної труби та прочистка придорожньої канави

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5 !
І Утримання зеленої зони в належному стані 0,00 180 000,00 180 000,00 !
2 Відновлення та підтримка санітарного стану вулиць 0,00 132 609,00 132 609,00

УСЬОГО 0,00 312 609,00 312 609,00

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 охорони навколишнього природного середовища Хустської міської 
територіальної громади на 202-2022 роки

0,00 312 609,00 312 609,00

Усього 0,00 312 609,00 312 609,00

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 ІЗидатки на озеленення грн. Рішення 0,00 180 000,00 180 000,00 !
2 Видатки на відновлення та підтримка санітарного стану вулиць грн. Рішення 0,00 132 609,00 132 609,00

продукту
1 Загальна площа зелених зон кв. м. Звітність установ 0,00 120,00 120,00
2 Обсяг ремонтних робіт об'єктів, які планується виконати од. Звітність установ 0,00 1,00 1,00

ефективності
1 Середні витрати на один кв.м грн. Розрахунок 0,00 1 500,00 1 500,00
2 Середігявартістьфемонтних робіт грн. Розрахунок 0,00 132 609,00 132 609,00

. , ЯКОСТІ
1 Відсоток виконаних робіт у відповідності до запланованих. відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00
2 Відсоток, ви копаних робіт у відповідності до запланованих... відс. І Розрахунок 0,00 100,00 100,00

Заступник міського голови 04053714

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління ВК ХустськоГМР . . ; • у р

М ш . Іван Фетько

(Назва місцевого фінансового органу) 

Начальник фінансового управління 

_______ 01,03,2022_______
(Дата погодження)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина Глеба
(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.


