
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)

08 .04 ,2022________________ №  37 /02-05  ________________________

0200000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

04053714

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

0210000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04053714
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0212080

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2080

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0721

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім 
первинної медичної допомоги_____________

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/б^джетних асигнувань 10 465 341,38 гривень, у тому числі загального фонду 10 465 341,38 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 УЇІІ 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 виконавчого комітету Хустської міської ради №172 від 05.04.2022 р. ’’Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року №726 ’’Про бюджет Хустської 

територіальної громади на 2022 рік” (зі змінами від 16 лютого, 24 березня 2022 року)
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №173 від 05.04.2022 р. про внесення змін до Програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської 
міської територіальної громади на 2021-2023 роки (із змінами від 16.02.2022 р., 24.03.2022 р.)

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

№ з/п Ціль державної політики

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

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



№ 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) 10 465 341,38 0,00 10 465 341,38

УСЬОГО 10 465 341,38 0,00 10 465 341,38

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 надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки
10 239 900,00 0,00 10 239 900,00

Усього 10 239 900,00 0,00 10 239 900,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 * 2 3 4 5 6 7
затрат

Витрати на підтримку функціонування комунальних підприємств грн. Рішення 10 465  341 ,38 0 ,00 10 465 341,38

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

ефективності
Середні витрати (^^Д ю лнування комунальних 

ПІДПрЦЄМС'ЖіУ/%ч
грн. Розрахунок 10 465 341 ,38 0,00 10 465 341,38

якості
Відсоток фуНКЦІ̂ ^ а^ у^ О Му̂ ^ЬН̂ ,Ц?Д|[р̂ Є̂ СТВ у відповідності 

ІІ до здадаУв'аноііо" -
#ідс.

____ 3 _ ______
Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Заступник міськог

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління

1 2  41 1 1 і  і V ь* і? і. 1*  . \Ж * І  І & п  і І А }..2>ч ] 
\ \о  £  \  /  £* сг/і
1 \*  \ ° * 053? /  X  * / /  <£ЇИ Г ( / 

0  голови 14 У  Г* Р / І  \У \  ̂ ^  V У у а А /  \  Іван Фетьк0

ВК Хустської МР ^ С  /7

іідпис) 1 у  (ініціали/ініціал, прізвище)

// а  4?, С \  ’{'Л \  'V- <2.-у
Начальник фінайсового управління

Ц І о  і | а
08.04.2022___ №

ґишишЛ Марина Глеба

(Дата погоджету)''^

ч /  Ж

& 5
■ ; 

* / /  
. к > / /

(підпис) (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)

08.04,2022_____________№ 37/02-05________

0200000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

04053714

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за € ДРПОУ)

0210000 ВИКОНАВЧИЙ КОіМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04053714
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0216013

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

6013 0620
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства___________________________________________

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

0756100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бйзджетних асигнувань З 120 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 120 000,00 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 II сесії Хустської міської ради VIII скликання №726 від 23.12.2021 "Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2022 рік" .
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №172 від 05.04.2022 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року №726 "Про бюджет Хустської 

територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами від 16 лютого, 24 березня 2022 року)
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №173 від 05.04.2022 р. про внесення змін до Програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської 
міської територіальної громади на 2021-2023 роки . (із змінами від 16.02.2022 р., 24.03.2022 р.)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперебійної роботи обЧктів комунального господарства Хустської міської територіальної громади



№ з/п Завдання

1 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства громади. 3 120 000,00 0,00 3 120 000,00

УСЬОГО 3 120 000,00 0,00 3 120 000,00

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

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

1 2 3 4 5

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

3 120 000,00 0,00 3 120 000,00

Усього 3 120 000,00

ооо

3 120 000,00

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^а фінансову підтримку з міського бюджету грн. Рішення 3 120 000,00 0,00 3 120 000,00
продукту

кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, 
яким планується надання підтримки

од. Рішення 1,00 0,00 1,00

ефективності
Середні витрати підприємства за рік на водопостачання грн. Розрахунок 3 120 000,00 0,00 3 120 000,00

якості
Відсот(ж#ф ^ ,6 ^ ^ |3 ^ ^ & |^ р ^ ю т в а  з міського бюджету у 

Д$Д повід но йціЗдб запланованого
відс.

_____ а_______
Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Заступник міського головй ^  и  

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління ВДС Хуб^сьй 
(Назва місцевого фінансового орган

Су , ^ . ч ^
Начальник фінансового управління ^ \

- '  х 'л 1 ‘ Д  \ о ’Д ̂4 • О'- \ і|Г Д о
08.04.2Q22,

(Дата погодження) Ч;

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)

08.04,2022_____________№ 37/02-05_________ _______________ _

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_____________  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ________________________________________  ________04053714_______
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення функціонування підприємств, установ та
3. 0216020 6020 0620 організацій, що виробляють, виконують та/або надають 0756100000

_________________________________  ____________________________________  ___________________________  житлово-комунальні послуги_____________________ ________
(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) видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 14 190 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 14 190 400,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами); Бюджетний кодекс України №2456-УІ від 08.07.10 зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 ’’Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”. 
Рішення II сесії Хустської міської ради VIII скликання №726 від 23.12.2021 Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2022 рік”.
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №172 від 05.04.2022 р. ’’Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року №726 ’’Про бюджет Хустської 

територіальної громади на 2022 рік” (зі змінами від 16 лютого, 24 березня 2022 року)
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №173 від 05.04.2022 р. про внесення змін до Програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської 
міської територіальної громади на 2021-2023 роки . (із змінами від 16.02.2022 р., 24.03.2022 р.)

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

№ з/п Ціль державної політики

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

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

8. Завдання бюджетної програми



№ з/п Завдання

І_________і_________ 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

14 190 400,00 0,00 14 190 400,00

УСЬОГО 14 190 400,00 0,00 14 190 400,00

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

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

14 190 400,00 0,00 14 190 400,00

У сь ого 14 190 400,00 0,00 14 190 400,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
за т р а т

Витрати на підтріТХіку функціонування комунальних підприємств грн. Рішення 14 190 400,00 0,00 14 190 400,00

п р од ук т у
Кількість комунальних підприємств од. Рішення 7,00 0,00 7,00

еф ек т и в н о ст і
середні витрати на підтримку функціонування комунальних 

..,,^^^н®црцємств
грн. Розрахунок 2 027 200,00 0,00 2 027 200,00

Я КО СТІ;.
Відсоток ф у н ^ ^ ^ & ^ й ^ & іУ і^ Д і^ ш д п р и єм с тв  у відповідності 

___________д о . з д > А а н » ^ . __________________________________
відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

-і 5 °' і ?  >>
Заступник міського голови .. за >4,ц ^

XXVПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління ВК Хустської І 
(Назва місцевого фінансового органу).

Начальник фінансовбго управлінця
%

04053714' (підписи

Іван Фетько
(ініціали/ініціал, прізвище)

08.04.2022 - ' '
(Дата погодження) -<

м.п.

*  * /

(підпис)

Марина Глеба
ище)



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)

08.04,2022 __________ № 37/02-05 ___________

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_____________  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ________________________________________  _______ 04053714_______
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

3 .  ___________ 0216030_____________ ________________6030________________ ___________ 0620___________  Організація благоустрою населених пунктів______________ 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) видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюДжетних асигнувань 7 347 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 347 300,00 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 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 виконавчого комітету Хустської міської ради №172 від 05.04.2022 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року №726 "Про бюджет Хустської 

територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами від 16 лютого, 24 березня 2022 року)
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №174 від 05.04.2022 р. про внесення змін до Програми благоустрою території Хустської міської територіальної громади на 2020- 
2022 роки (із змінами від 16.02.2022 р.)

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



Здійснення комплексу заходів з благоустрою

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)

3 Поховання одиноких невідомих !
4 Оплата за електроенергію вуличного освітлення
5 Дератизація
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. Напрями 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 7 347 300,00 0,00 7 347 300,00

УСЬОГО 7 347 300,00 0,00 7 347 300,00

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

7 347 300,00 0,00 7 347 300,00

Усього 7 347 300,00 0,00 7 347 300,00

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 гри. Кошторис 1 319 000,00 0,00 1 319 000,00
2 Витрати на вивіз сміття з кладовища грн. Кошторис 25 000,00 0,00 25 000,00
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 101,00 0,00 101,00
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. Розрахунок 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. Розрахунок 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 В ідс. 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 
запланованої

ВІДС.
Розрахунок 100,00 0,00 100,00

7 Відсоток виконаної роботи .у відповідності до запланованої.. відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00
8 Відсоток викірі^^щфобб)^7д,&^рвідності до запланованих. відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00
9 Відсот^ю^дре®#тоШн,юєІ^ок до запланованих відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00



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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.04.2022_____________ № 37/02-05_______________

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)

2 .____________ 0210000____________  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ_____________________________________  _______ 04053714_______
(код за ЄДРПОУ)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 
та наслідків стихійного лиха___________________________

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 556 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 556 400,00 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);
Закон України ’’Про місцеве самоврядування в Україні" №163-XIV dsl 06/10/1998 р.Постанова KM України від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці 
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р №836(у редакції наказу 
Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " та 
"Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"
Рішення II сесії VIII скликання Хустської міської ради №726 від 23.12.2021 року "Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2022 рік".
Рішення II сесії Хустської міської ради VIII скликання №713 від 23.12.2021 р. про внесення змін до Програми розвитку системи зв"язку, оповіщення та інформатизації цивільного 
захисту Хустської міської територіальної громади на 2021-2025 роки .
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №136 від 24.03.2022 р. про внесення змін до Програми створення та накопичення матеріального резерву та засобів 
індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення Хустської міської територіальної громади на 2021-2025 роки .
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №172 від 05.04.2022 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року №726 "Про бюджет Хустської 
територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами від 16 лютого, 24 березня 2022 року)__________________________________________________________________________________ _________

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

№ з/п Ціль державної політики

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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

0756100000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

0218110 8110

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0320

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Завдання



1 Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації.
1_________ 2_________ Створення та використання в разі необхідності резерву матеріально технічних засобів, проведення першочергових та невідкладних відновлдовальних робіт.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації 42 500,00 0,00 42 500,00

2 Створення та використання в разі необхідності резерву матеріально технічних засобів, 
проведення першочергових та невідкладних відновлювальних робіт.

513 900,00 0,00 513 900,00

У С Ь О Г О 5 5 6 4 0 0 ,0 0 0,00 5 56  4 0 0 ,0 0

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 створення та накопичення матеріального резерву та засобів індивідуального 
захисту органів дихання непрацюючого населення Хустської міської територіальної 
громади на 2021 -2025 роки.

513 900,00 0,00 513 900,00

2. Програма розвитку системи зв"язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту 
Хустської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

42 500,00 0,00 42 500,00

У сього 556  40 0 ,0 0 0 ,0 0 5 56  4 0 0 ,0 0

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

і
Витрати на ремонт, експлуатаційно-технічне обслуговування 

апаратури зв"язку, плата за електроенергію
грн. Кошторис 42 500,00 0,00 42 500,00

2 Витрати на придбання матеріалів та засобів грн. Кошторис 376 900,00 0,00 376 900,00
3 Витрати на паливно-мастильні матеріали грн. Рішення 137 000,00 0,00 137 000,00

п р о ду к т у
1 Кількість місяців використання од. Розрахунок 12,00 0,00 12,00
2 Кількість місяців од. Розрахунок 12,00 0,00 12,00
3 Кількість придбаних паливно- мастильних матеріалів літр Розрахунок 3 914,00 0,00 3 914,00

е ф е к т и в н о с т і
1 Середня вартість за один місяць використання грн. Розрахунок 3 542,00 0,00 3 542,00
2 Середня вартість придбаних матеріалів та засобів грн. Розрахунок 31 408,00 0,00 31 408,00
3 Середня в а^ г^ й р ^ Ж в З ^ ^ ^ ^ ^ щ н и х  матеріалів грн. Розрахунок 35,00 0,00 35,00

я к о с т і

1 Відсоток запла|йв^ц^%і?сріівївикр]рис^ан^ді|імісядів фактичного 
використання

відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

2 В щ ст ш замовленої закупівлі довиконаної закупівлі відс. Розрахунок . 100,00 0,00 100,00
3 Відозвок;/придбаних паливнЬ-масдильйиХ матеріалів відс. йозрахунокі 100,00 0,00 100,00

(Дата погоджещія)^ /
М.П. 5  < [

k  А

Заступник міського голови 

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління ВК Хустськ<__________
(Назва місцевого фінансового органу); ' к'бд,.-

Начальник фі нансовогфу правл11
/ /  0? ^  |М

08.04.2022? О

(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина Глеба
(ініціали/ініціал, прізвище)


