
ЗА'І Ьсг’ДЖЕНО
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)

27.06.2022___________ № 57/02-05_______

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 І Ірограмної класифікації видатків та {найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРГІОУ)

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. _________ 0217693_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_____________ 7693_____________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0490__________  Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю_________
(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/бю^жетних асигнувань 87 900,00 гривень, у тому числі загального фонду 87 900,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5.1 Іідстави 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" № І63-ХІУ від 06.10.1998 року.Постанова КІМ 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 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). Службова записка Управління з питань майна комунальної власності виконавчою комітету Хустської 
міської ради №40/10-07 від 27.06.2022 р,__________________________________________________________________________________________________________ ________________________

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



/

(  /Мімк
Створення конкурентного середовища, а також забезпечення наД ^дження коштів від приватизації комунального майкк,ЦІДо 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"скти 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. І Іапрями використання бюджетних коштів
гривень

№  :$/и 1 Іапрями 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

27 640,00 0,00 27 640,00

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 10 260,00 0,00 10 260,00
У С Ь О Г О 87 9 00 ,00 0,00 87 900,00

і 0 . 11 сред і к 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 О 4 5 6 7
затрат

1 Обсяг видатків на виготовлення технічної документації гри. Рішення 27 640,00 0,00 27 640,00

2
Обсяг видатків на забезпечення проведення незалежної експертної 

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

3 Загальна сума судового збору гри. Рішення 10 260,00 0,00 10 260,00
продукту

1
Кількість об'єктів комунальної власності міста, що потребують 

виготовлення технічної документації для оформлення права 
власності

LUT.

Перелік об'єктів
10,00 0,00 10,00

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

LUT.
Перелік об'єктів 30,00 0,00 30,00

3 Кількість процесуальних документів О Д. Підтверджуючі матеріали 2,00 0,00 2,00
ефективності

1 Середні витрати на виготовлення однієї одиниці 
мравовстановлюючих документів (технічного паспорта)

грн. Розрахунок 2 764,00 0,00 2 764,00



2
-------------------------------------------------------------------------------- Г-Л ------

Середні витрати на виготовлення однієї одиниці експертно) . ..інки
майна

ірн. Розрахунок 1 667,00 0,00 1 667,00

3 Середній розмір судового збору за одним позовом гри. Розрахунок 5 130,00 0,00 5 130,00
11 кості у

1 Відсоток виготовлених правсвстановлюючих 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. розрахунок 100,00 0,00 100.00
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Марина Глеба

2,7.-06,2022 V (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


