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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.03.2022_______________№ 32/02-05_____________________________

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 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)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
3. 0210160 0160 0111 Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0756100000

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

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бю дж ету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 69 134 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 69 054 700,00 гривень та

спеціального фонду- 80 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бю джетної програми
Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами); Бюджетний кодекс України №2456-УІ від 08.07.10 зі змінами;
Закон України ’’Про місцеве самоврядування в Україні” № 163-ХІУ від 06.10.1998 р.; 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””.
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №132 від 24.03.2022 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 2022 року)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Керівництво і управління міської ради та виконавчого комітету.



7. М ета бю джетної програми
Керівництво і управління міської ради та виконавчого комітету

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
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 69 054 700,00 0,00 69 054 700,00
2 Придбання предметів довгострокового використання 0,00 30 000,00 ЗО 000,00
3 Капітальний ремонт фасаду Хустської міської ради 0,00 50 000,00 50 000,00

УСЬОГО 69 054 700,00 80 000,00 69 134 700,00

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

У сь о го 0 ,00

11. Результативні показники бю джетної програми

№  з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

зат р ат
1 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 241,00 0,00 241,00
1 Обсяг видатків грн. Кошторис 69 054 700,00 0,00 69 054 700,00

2 Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування

грн. Рішення 0,00 ЗО 000,00 ЗО 000,00

3 Видатки на капітальний ремонт грн. Рішення 0,00 50 000,00 50 000,00
п р од ук т у

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
еф ек т и в н о ст і

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 286 534,00 0,00 286 534,00
2 Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів 

довгострокового користування
грн. Розрахунок 0,00 ЗО 000,00 ЗО 000,00

3 Середні витрати на один об'єкт грн. Розрахунок 0,00 50 000,00 50 000,00
я к о с т і

] Відсоток вчасно виконаних доручень, листів у їх загальній кількості відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

2 Відсоток придбаного обладнання порівняно до запланованого відс. Рішення 0,00 100,00 100,00
3 Відсоток виконаних робіт відс. а Розрахунок 0,00 100,00 100,00

Заступник міського голови 

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

Начальник фінансового управління

V. О  \  ' /

У  У

______

І 2

29.03.2022.
(Дата погодження)

25440728 / У  І ’У  
>  V  ^ , -V У ' //

А ПА к ’
У

Іван Фетько

(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина Г леба
(ініціали/ініціал, прізвище)

м.п.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядже ння
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)

29.03,2022_____________№ 32/02-05_________________________

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. 0212080
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2080 0721

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(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/бюдж^гних асигнувань 7 857 341,38 гривень, у тому числі загального фонду 7 857 341,38 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 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 №132 від 24.03.2022 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 2022 року)
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №133 від 24.03.2022 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.)

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) 7 857 341,38 0,00 7 857 341,38

УСЬОГО 7 857 341,38 0,00 7 857 341,38

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

7 631 900,00 0,00 7 631 900,00

Усього 7 631 900,00 0,00 7 631 900,00

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 7 857 341,38 0,00 7 857 341,38

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

еф ективності
Середні витрати на підтримку функціонування комунальних 

підприємств
грн. Розрахунок 7 857 341,38 0,00 7 857 341,38

якості
Відсоток функціонування комунальних підприємств у відповідності 

до запланованого
відс. Розрахунок

1
100,00 0,00 100,00

ЧИН * Щі,".

Заступник міського голови <У„

V
ПОГОДЖЕНО;
Фінтихшс ущиШліпщі ЇЖХустсьнйї М Р _______

—

(1 Іазва місцевого фінансового органу)

І Іачальник фінансового управління

29.03.2022 о д ?и к ,<-':

Г

(Дата погодження)

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)

29.03,2022____________ № 32/02-05________________________

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)

______________7130______________ __________0421__________  Здійснення заходів із землеустрою______________________ ______0756100000_____
(код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Тиловою програмною класифікацією (к°д бюджету)

кредитування місцевого бюджету') видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 680 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 300 000,00 гривень та

спеціального фонду- 380 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної пр($грами 
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 виконавчого комітету Хустської міської ради №132 від 24.03.2022 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 2022 року)

6. Цілі державної політики, на досягнення8 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

і

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Проведення топо-геодезичних робіт за рахунок коштів місцевого бюджету
2 Виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів м. Хуст, с. Кіреші, с. Чертіж, с. Зарічне

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2. _________________ 0210000_______________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3 .__________ 0217130_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)



2 3 4 5
Здійснення заходів із землеустрою 300 000,00 380 000,00 680 000,00

1________ УСЬОГО 300 000,00 380 000,00 680 000,00

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

У сього 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
затр ат

■
Обсяги видатків на проведення топо-геодезичних робіт за рахунок 

коштів місцевого бюджету
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

п р одук ту
1 Документація із землеустрою топографо-геодезичним роботам шт. Рішення 10,00 0,00 10,00

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. Запічне, с. Чертіж, с. Кіреші

од. Розрахунок 0,00 1,00 1,00

еф ек ти вн ості

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

грн. Розрахунок 2 000,00 0,00 2 000,00

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

я к ост і

1 Відсоток виготовленої ліцензованою землевпорядною організацією 
документації із землеустрою

відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

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

відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

6
Відсоток виготовлення технічної документації з нормативною 

грошової оцінки земель м. Хуст, с. Зарічне, с . Чертіж та с . Кдрёцр
^ _____ ^  / /  25 і У х \  V .

відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

Заступник міського голови
і 5 <

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління ВК Хустсз 
(Назва місцевого фінансового органу.)

Начальник фінансового управління

_______ 29.03.2022_______
(Дата погодження)

І * 4 ^ 1

* .
(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина Г леба
(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 бю дж ету)

29.03,2022____________ № 32/02-05________________________

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. 0217380
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

7380
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0 ^ 2 0  Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших
_______________________ субвенцій з державного бюджету______________________

(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 29 323 356,42 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 29 323^356,42 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 УПІ 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 №132 від 24.03.2022 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 2022 року)

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 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

1
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 26 740 264,82 26 740 264,82
У С Ь О Г О 0,00 29 3 2 3  3 5 6 ,4 2 29 323 3 5 6 ,4 2

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 ,0 0

№ з/п Показники Одиниця 
виміру |

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
за т р а т

1 Обсяг фінансування медичного закладу охорони здоров'я грн. Рішення 0,00 2 583 091,60 2 583 091,60
2 Видатну на будівництво мосту грн. Рішення 0,00 14 940 264,82 14 940 264,82
3 Обсяг видатків на реконструкцію дороги до пам'ятки архітектури грн. Рішення 0,00 11 800 000,00 11 800 000,00

пр одук ту
1 Кількість установ од. Рішення 0,00 1,00 1,00
2 Кількість об"ктів, на яких планується виконати роботи од. Рішення 0,00 1,00 1,00
3 Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція доріг од. Рішення 0,00 1,00 1,00

еф ек т и в н о ст і
1 Середні витрати на одну установу грн. Розрахунок 0,00 2 583 091,60 2 583 091,60
2 Середня вартість ремонтних робіт одного об"єкту грн. Розрахунок 0,00 14 940 264,82 14 940 264,82
3 Середня витрата на проведені роботи грн. Розрахунок 0,00 11 800 000,00 11 800 000,00

я к ост і
1 Відсоток виконаної роботи до запланованої відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00
2 Відсоток виконаних робіт \  \  ^  У. \\ відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00
3 Відсоток фінансування у відповідності до запланованих відс. Розрахунок | 0,00 100,00 100,00

Заступник міського голови 

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління,ВК Худтської.Г'ЛР \ Ф п

*  \ п і н
Ы \У«& %  \  V* /  ^  У\\Х£ , \  пдС'б3 ' А Л

\  ^  %  V\ * 4 ^ ?  У  к  р  М '  -

(Назва місцевого фінансового* органу)
\ ді л \

Начальник фінансового управління

______ 29,03.2022
(Дата погодження)

~ £ / /т
/ У

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 адміністрацій районні державні адміністрації (управління- відділи)__________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.03.2022_____________ № 32/02-05___________________________

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 ЄДРПО У )

кредитування місцевого бю дж ету)

2 .  ___________ 0210000_____________ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ________________________________________  ________04053714________
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПО У )

кредитування місцевого бю дж ету)

3 .  ___________ 0217693_____________ ________________ 7693________________  ___________ 0490___________  Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю___________  _______0756100000
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бю дж етної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (К°Д бюдж ету)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бю ^кетних асигнувань 87 900,00 гривень, у тому числі загального фонду 87 900,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бю джетної програми 
Конституція України від 28 червня 1996 року( зі змінами).
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-6 (із змінами);
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні” № 163-ХІУ від 06.10.1998 року.Постанова КМ України від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати 
праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р №836(у редакції наказу 
Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " та 
"Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання".
Рішення її сесії VIII скликання Хустської міської ради №726 від 23.12.2021 року "Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2022 рік".
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №132 від 24.03.2022 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 2022 року)__________________________________________________________________________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення економічної діяльності органів місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми



Створення конкурентного середовища, а також забезпечення надходження коштів від приватизації комунального майна до міського бюджету та здійснення іншої діяльності органу 
місцевого самоврядування________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 1 .Виготовлення технічної документації для оформлення права власності на об"єкти 
комунальної власності територіальної громади

27 900,00 0,00 27 900,00

2 2.Забезпечення проведення належної експертної оцінки для визначення ринкової вартості 
об'єктів комунальної власності територіальної громади

50 000,00 0,00 50 000,00

3 3.Сплата судового збору. 10 000,00 0,00 10 000,00
УСЬОГО 87 900,00 0,00 87 900,00

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

№  з/п Найменування місцевої / регіональної програми
■ »і

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього 0,00

11. Результативні показники бю джетної 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
1 Обсяг видатків на виготовлення технічної документації грн. Рішення 27 900,00 0,00 27 900,00

2
Обсяг видатків на забезпечення проведення незалежної експертної 

оцінки для визначення ринкової вартості об'єктів ком.власності грн. Рішення 50 000,00 0,00 50 000,00

3 Загальна сума судового збору грн. Рішення 10 000,00 0,00 10 000,00
п р о д у к т у

1
Кількість об'єктів комунальної власності міста, що потребують 

виготовлення технічної документації для оформлення права 
власності

шт.
Перелік об'єктів

10,00 0,00 10,00

2 Кількість об'єктів комунальної власності міста, що потребують 
незалежної експертної оцінки майна

шт. Перелік об'єктів 30,00 0,00 30,00

3 Кількість процесуальних документів од. Підтверджуючі матеріали 2,00 0,00 2,00
е ф ек т и в н о ст і

1 Середні витрати на виготовлення однієї одиниці 
правовстаноб л ю ю ч и х  документів (технічного паспорта)

грн. Розрахунок 2 790,00 0,00 2 790,00



2 Середні витрати на виготовлення однієї одиниці експертної оцінки 
майна

грн. Розрахунок 1 667,00 0,00 1 667,00

3 Середній розмір судового збору за одним позовом грн. Розрахунок 5 000,00 0,00 5 000,00
якості

1 Відсоток виготовлених правовсгановлюючих документів до 
запланованої кількості

відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

2 Відсоток виготовлених експертних оцінок відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00
3 Відсоток сум судового збору до запланованих відс. і Розрахунок 100,00 0,00 100,00

| і 5 ( ]
Заступник міського голови \ Н І \  Іван Фетько

1 (п ідпис) \ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО: /
Фінансове управління ВК Хустської МР X /  % /
(Назва місцевого фінансового органу) ; 

Начальник фінансового управління

* ‘ и Г  И  п , .

м.п.

29.03.2022

Марина Г леба
(підпис) (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 бю дж ету)

29.03.2022____________ № 32/02-05________________________

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. 0218110
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

8110
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Ф2 2 0  Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій
_______________________ та наслідків стихійного лиха_________________________

(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 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 Н сесії VII1 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 №132 від 24.03.2022 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 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 інформації та розвиток і удосконалення цивільного захисту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації.



Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
] 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 556 4 0 0 ,0 0 0 ,0 0 556 400,00

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 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 сь ого 556 4 00 ,00 0 ,00 556  400 ,00

1 1, Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затр ат

і
Витрати на ремонт, експлуатаційно-технічне обслуговування 

апарату зв"язку:оцрндна плата за спожиту енергію.
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 одук ту
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

еф ек ти в н о ст 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 вартість паливно-мастильних матеріалів грн. Розрахунок 35,00 0,00 35,00

я к ост і

*
Відсоток запланованих місяців використання до місяців 

фактичного використання
відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

2 Відсоток заійбвленої закупівлі до виконаної закупівлі відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00
3 Відсоток придбаних паливно-мастильних матеріалів відс. . Розрахую 100,00 0,00 100,00

/ / &  +
Заступник міського голови.

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління ВК Хустської М Р _____
(Назва місцевого фінансового органу)' 

Начальник фінансового управління

29.03.2022
(Дата погодження)

« ум.п.


