
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)

30.08.2022_________  № 80/02-05

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 икдаткін та 
кредитування місцевого бюджету)

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

0210000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04053714
(код Програмної класифікації видатківта 

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

3. 0218721 8721

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації}' будівлі закладу охорони здоров'я за рахунок 
коштів резервного фонду місцевого бюджету

0756100000

(код Програмної класифікації видатківта (код 1 ипової програмної класифікації видатківта (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно зТиповою програмною класифікацією (код бюджету)
кредитування місцевого бюджету) кредігтування місцевого бюджету) видатківта кредитування бюджету) видатківта кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 583 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 2 583 000,00 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 виконавчого комітету Хустської міської ради №398 від 04.08.2022 р. про виділення коштів з резервного фонду бюджету Хустської міськоїтериторіально громади на 2022 рік

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Підвищення рівня медичної допомоги населенню

7. Мста бюджетної програми
Розвиток медичного закладу охорони здоров"я



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення діяльності у напрямку покращення та оновлення матеріально-технічної бази

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення КНП "Хустська ІДРЛ ім. Віциньського 

О.П."
0,00 2 583 000,00 2 583 000,00

УСЬОГО 0,00 2 583 000,00 2 583 000,00

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 о 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
за т р а т

Обсяг фінансування гри. Рішення 0,00 2 583 000,00 2 583 000,00
продукту

Кількість об'єктів од. Рішення 0,00 1,00 1,00
еф екти вн ості

Середні витрати на один об'єкт гри. Розрахунок 0.00 2 583 000,00 2 583 000,00
якості

Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої відс. Розрахунок І, 0,00 100,00 100,00
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Заступиш

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління 13 К Хустської МР 
(Назва місцевого фінансового органу)

//і .К'........
Заступник начальника фінансового управління-начальник 
бюджетного відділу і І І 1 : \\\

_______30.08.2022 , • У С  0 7/
(Дата погодження)

(підпис)

Іван Фетько
(ініціали/ініціал, прізвище)

Маріанна Сербайло

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.


