
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 гол овного розпорядника коштів м ісц евого бю дж ету)

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. 0217310

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

7310 0443

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

Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального 
господарства_______ ___________________________________

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 825 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 82^000,00 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””
Рішення позачергової сесії Хустської міської ради VIII скликання №777 від 16.02.2022 р. про затвердження Програми Питна вода України на 2022-2024 роки Хустської міської 

територіальної громади.

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

1 Здійснення комплексу заходів в будівництві об'єктів житлово-комунального господарства міської територільної громади

7. Мета бюджетної програми
Здійснення комплексу заходів в будівництві об’єктів житлово-комунального господарства міськоїтериторільної громади

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Будівництво водопроводів та каналізаційних мереж



[Будівництво водогону

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

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

територіальної громади
0,00 825 000,00 825 000,00

УСЬОГО 0,00 825 000,00 825 000,00

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 Міська програма "Питна Вода України" на 2022-2024 роки Хустської міської 

територіального громади
0,00 99 500,00 99 500,00

Усього 0,00 99 500,00 99 500,00

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

і
Видатки на будівництво водопроводів та каналізаційних об’єктів грн. Рішення 0,00 790 000,00 790 000,00

2 Видатки на будівництво водогону грн. Рішення 0,00 35 000,00 35 000,00
продукту

1 Обсяг ремонтних роФітта будівництва об’єктів водопроводу та 
каналізації, які планується виконати

м.кв. Рішення 0,00 439,00 439,00

2 Кількість об'єктів на яких планується виконання робіт од. Рішення 0,00 1,00 1,00
ефективності

1 Середня вартість 1 м. ремрцтйЙ^^іт^будівництва водопроводу 
та каналізації

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

2 Середня вартість ремонтних робіт одцрго об"єкту грн. Розрахунок 0,00 35 000,00 35 000,00
якості

1 Відсоток побудоЬадаувбдбпрбвід^к та ішайізадііуадх об'єктів у 
відпбвідностідо запланованих

відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

2 Відсоток побудованих водогонів у відповідності до запланованих відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

Ди&У* \
Заступник міського головно^', ¥‘ 

ПОГОДЖЕНО: ^

Марина Глеба
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.03.2022____________№ 20/02-05____________

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 2 6  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 бюдж 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. 0217351

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

7351 0443

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бю джету)

Розроблення комплексних планів просторового розвитку 
територій територіальних громад________________________

(найменування бю дж етної програми згідно з Т иповою  програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бю джету)

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 260 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 260 000,00 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 Розроблення комплексного плану просторового розвитку території громад

7. Мета бюджетної програми
Розроблення та затвердження комплексних планів просторового розвитку території Х устської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми



№ з/п Завдання

1 озноблення та затвердження комплексних планів просторового розвитку території Хустської 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 Виготовлення топографо-геодезичних вишукувань для розроблення комплексного плану 
просторового розвитку території Хустської громади м. 1:10 000

0,00 260 000,00 260 000,00

УСЬОГО 0,00 260 000,00 260 000,00 !

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

Обсяг видатків грн. Рішення 0,00 260 000,00 260 000,00
продукту

Кількість комплексних планів територій які будуть виготовлені од. Рішення 0,00 1,00 1,00

ефективності
Середні витрати на створення- кріфшексного плану грн. Розрахунок 0,00 260 000,00 260 000,00

якості
Відсоток викоианогрЬббтй у відповідності-доУапланованої відс. Розрахунок* 0,00 100,00 100,00

Заступник міського голови 

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління ВК іХ ^ ^ ькоіМВ,
(Назва місцевого фінансового оргаі&У/

і / І ^ /  '
Начальник фінансового

01.03.2dis *  \
—---------- -А Р'І?
(Дата погодження} ^ / /

м.п

\ о М
\  ^  «Л\

П £1
0 4 0 5 3 7 і у  З ь і ]

7 >  р, ■!

Іван Фетько
(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина Глеба



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

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу М ністерства ф інансів України від 29 грудня 2018 року №  1209)

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

2. ______________ 0210000____________
(код П рограмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюдж ету)

3. 0217370

(код П рограмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюдж ету)

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 М іністерства 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 м іської ради № 786 від 16.02.2022 року ’’Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року № 726 ’’Про бюджет 
Хусгьскої міської територіальної громади 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)_______________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бю джету)

04053714

(код за ЄДРПОУ)

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

7370 0490

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

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 
розвитку територій______________________________________

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

0756100000

(код бю джету)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури територій

8. Завдання бюджетної програми



№ з/п Завдання

1 Здійснення будівництва, реконструкцій, капітальних ремонтів, об'єктів пам'яток історико-культурної спадщини

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Здійснення будівництва, реконструкцій, капітальних ремонтів, об'єктів пам'ток історико- 

культурної спадщини
50 000,00 0,00 50 000,00

У С Ь О Г О 50 000,00 0,00 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
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
зат р ат

* Обсяг видатків грн. Рішення 50 000,00 0,00 50 000,00
п р од ук ту

Кількість захоів од. Рішення 1,00 0,00 1,00
еф ек ти  вності

Середня вартість одного заходу грн. Розрахунок 50 000,00 0,00 50 000,00
я к ост і

Відсоток виконаних послу на інформування населення відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

/ / *  ^  7
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Іван Фетько
(ініціали/ініціап, 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

1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2. ____________ 0210000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0216050

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призиачень/бюджетних асигнувань 375 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 375 000,00 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 Здійснення комплексу заходів для попередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних обєктах комунальної власності

7. Мета бюджетної програми
Здійснення комплексу заходів для попередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних обє’ктах комунальної 
власності на території хустської 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)

6050 0620

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

0756100000

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Реконструкція водопроводів та каналізаційних мереж

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1
Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному 
господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності на території Хустської 
територіальної громади

0,00 375 000,00 375 000,00

УСЬОГО 0,00 375 000,00 375 000,00

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
і Місцева програма "Питна вода України" на 2022-2024 роки Хустської міської 

територіальної громади
0,00 250 000,00 250 000,00

Усього р о о 250 000,00 250 000,00

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

Видатки на капітальний ремонт та реконструкцію мереж вуличного 
освітлення

грн. Рішення 0,00 375 000,00 375 000,00

продукту
Кількість об'єктів, на якиж планується виконати роботи од. Рішення 0,00 8,00 8,00

еф ек ти вн ості
Середня вартість ремонтних робіт одного об'єкту грн. Розрахунок 0,00 46 875,00 46 875,00

якості
Відсоток реконструйованих водопровідних та каналізаційних 

об'зктів у відповідності до запланованих відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

Заступник міського голови 

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

Начальник фінансового управління

01.03.2022
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(Дата погодження)
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Іван Фетько

Марина Глеба

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

м.п.


