
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)

15.04,2022_____________№ 41/02-05 .

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

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

кредитування місцевого бюджету)

2. __________ 0210000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ к о м іт е т  х у с т с ь к о ї м іс ь к о ї ради
(найменування відповідального виконавця)

04053714

(код за ЄДРПОУ)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

3. _________ 0218230_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_____________ 8230_____________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0380_________
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи громадського порядку та безпеки___________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

0756100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 72 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 72 000,00 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 виконавчого комітету Хустської міської ради №183 від 12.04.2022 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 №182 від 12.04.2022 року ’’Про внесення змін до Програми матеріально-технічного забезпечення Хустського об’єднаного 
міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2021-2025 роки.”

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності держави

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення державного суверенітету та незалежності України



завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

] Матеріально-технічне забезпечення Хустського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Забезпечення паливно-мастильними матеріалами в умовах воєнного стану 72 000,00 0,00 72 000,00
У С Ь О Г О 72 000 ,00 0 ,00 72 000 ,00

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

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

1 2 3 4 5

1
Програма матеріал ьно-тех ні чого забезпечення Хустського об'єднаного міського 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2021-2025 роки 72 000,00 0,00 72 000,00

У сь ого 72 000 ,00 0 ,00 72 000 ,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
*

Одиниця
виміру

Джерел о і нформ ації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

за т р а т
Витрати на паливно-мастильні матеріали гри. Рішення 72 000,00 0,00 72 000,00

п р од ук ту
Кількість місяців од. Розрахунок 9,00 0,00 9,00

ефективності
С ередня вартість придбаних г!а-'півно-маетй/льнй''х м а т ер ш ів  : гри. Розрахунок 8 000,00 0,00 8 000,00

якості
В ідсоток  придбаних 11 ал и в нф-масаздді» н их\ і^щешал і в відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

113**1 д а  |ДоХ 
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Заступник міського голови у Л  чд
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ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління ВК- ХусТської МР 
(Назва місцевого 'фінансового органу )

У п °л.\\
/<Ь 4  ____^  ^  \ \

Начал ь н и к ф і нар совощ Діравліцня

Т5:М2022

Марина Глеба
(і ні ці а.п 11/1 ні ці ал, прі з в и ще)

(Дата погодження)
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