
злтвь ЛІНО
Накат Міністерства фі мансі в України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції накату 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
держанні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)_________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.08.2022_____________№ 74/02-05_____________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна
1. 0200001) адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні 04053714

_______________________________  адмініст рації, районні державні адміністрації (управління, відділи)_______________________________ _________________
(кол 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 ta СДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та (код І м пової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою про: рамною класифікацією (код бюджету)
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків іа кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 58 462 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 58 364 100,00 гривень та

спеціального фонду- 98 500,00 гривень.

5 .1 Іідстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами); Бюджетний кодекс України №2456-VÏ від 08.07.10 зі змінами;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" № 163-XIV від 06.10.1998 р.; Постанова KM 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 виконавчого комітету Хустської міської ради №354 від 04.08.2022 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, 05 кві тня, 12 квітня, 19 квітня, 05 травня, 08 червня, 06 липня, 15 липня 2022 року)

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

№ з/и ! (іль державної політики

1 Керівництво і управління міської ради та виконавчого комітету.



Керівництво і управління міської ради та виконавчого комітету
і

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. І Іапрями 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 58 364 100,00 0.00 58 364 100,00
2 Придбання предметів довгострокового використання 0,00 48 500,00 48 500,00
3 Капітальний ремонт фасаду Хустської міської ради 0,00 50 000,00 50 000,00

УСЬОГО 58 364 100,00 98 500,00 58 462 600,00

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

№ з/п 1 Іайменуванпя місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього 0,00

1 1. Результативні показники бюджет ної програми

№ з/п
--------------------------*------------ •-----------------------------------------

Г Іоказники Одиниця
ви м ір у

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 Л:> 4 5 6 7
затрат

1 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 247,00 0.00 247.00
1 Обсяг видатків гри. Кошторис 58 364 100.00 0.00 5 8 364 100.00

2 Обсяг видатків па придбання обладнання та предметів 
до в і остро кового користуван ня

гри. Рішення 0,00 48 500,00 48 500,00

3 Видатки на капітальний ремонт гри. Рішення 0,00 50 000,00 50 000.00
продукту

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 2.00 2,00

3 Кількість об'єктів од. Рі шення 0,00 1,00 1.00
ефективності

1 кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од. Розрахунок 36,00 0,00 36,00

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 гри Розрахунок 236 292,00 0,00 236 292.00



2 Середні витрати на придбання одиниці обладнання та пред\£ 
до в гостроково го кор мету ван ня

гри. Розрахунок 0.00 .24 250,00 24 250,00

3 Середні витрати на один об'єкт гри. Розрахунок 0.00 50 000.00 50 000,00
Я кості

] 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. Розрахунок 0.00 100.00 100,00

Заступник міського голови 

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

І Іамальник фінансового управління
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ЗЛТВН1>Г,~ Ч І 0
Наказ рства фінансів України 20 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 рокуКі' 1209)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Розпорялження
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)

10.08.2022_____________№ 74/02-03__________________________

ПАСПОРТ
бюджетної прогрими місцевого бюджету на 2022 рік

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Авт ономної Республіки Крим, державна 
1. 0200000 адміністрацій (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні 04053714

_______________________________  адмінісі рації, районні державні адміністрації (управління, відділи)_______________________________ _________________
(код Програмної класифікації киллікійта (найменування головного розпорядника кошті в місцевого бюджс*і V) (код за СДРІІОУ)

кредитування місцевого бюджету)

0210000
(код Програмної класифікації вндаїківта 

кредитування місцевого бюджету)

0212010

(код Програмної класифікації »илаїкікта 
кредитування місцевого бюджету)

ВМКОП ЧВЧИІІ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04053714

2010

(найменування відповідального виконавця)

0731

(код та СДРІІОУ)

(код Гігтної нроірамної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків і а кредитування бюджету)

1>иі атоирофільна стаціонарна медична допомога населенню

(найменування бюджетної програми іпдно з Типовою програмною класифікацієзо 
видатків іа кредігіування місцевого бюджету)

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних при значень/бю^жетних асигнувань 13 111 497,00 ) ривень, утому числі загального фонду

спеціального фонду- 2 327 097,00 гривень.

10 784 400,00 гривень та

5. І Іідетави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28 червня 1996 року (ті змінами); Бюджетний кодекс України №2456-УІ від 08.07.10 ті змінами;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 р. (зі змінами та доповненнями);
ІІака $ міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевих бюджетів".
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №354 від 04.08.2022 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, 05 квітня, 12 квітня, 19 квітня, 05 травня, 08 червня, 06 липня, 15 липня 2022 року)
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №357 від 04.08.2022 р. "Про внесення змін до Програми фінансової підт римки комунального некомерційного підприємства . 
"Хус геька центральна лікарня імені Віцинського Остапа Петровича” Хустської міської ради на 2021-2023 роки (зі змінами від 31.03.2021 р., 31.05.2021 р., 30.06.2021 р., 30.07.2021.'р.,
20.10.2021 р., 03.12.2021 р„ 23.12.2021 р., 16.02.2022 р., 08.06.2022 р., 06.07.2022 р.)_________________________________________________________________________________________  ,

6. 1 (і.іі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ач з/п І (іль державної політики

] Підвищення рівня медичної допомоги населенню

7. Мста бюджетної програми
Роши гок медичного закладу охорони здоров"я



У  /  
у

№  з/п У) Завдання '  . і

1 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
2 Забезпечення діяльності у напрямку покращення та оновлення матеріально-техніч ноїбази

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

І Забезпечення належного функціонування комунальних закладів охорони здоров’Зі (в 
частині покри ття вартост і комунальних послуг та енергоносіїв, заробітної плати)

10 784 400.00 0.00 10 784 400.00

2 Створення належних умов для надання медичної допомоги мешканцям Хустської міської 
територіальної громади (капітальні ремонти та реконструкція)

0,00 2 327 097.00 2 327 097.00

У СЬОГО 10 784 400,00 2 327 097,00 13 11 1 497,00

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

№ з/п 1 Іаймеиувапня місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

і
Програма фінансової підтримки ком\ пального пекомерційпоїт) підприємства Хустська 
центральна лікарня ім. Иіцинського О 11 Хустської міської ради на 2021-2023 роки 10 784 400,00 1 561 797.00 12 346 197.00

Усього 10 784 400,00 1 561 797,00 12 346 197,00

Результативні поки вінки бюдже тної програми

№ з/п 1 Іоказники Одиниця
виміру

Джерело і 11 формації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
іатрал

Обсяг фінансування гри. Рішення 10 784 400,00 2 327 097,00 13 111 497.00
продукту

Кількість установ од. Рішення 1,00 0.00 1.00
ефективності

Середні витрати на 1 .установу гри. Розрахунок І () 784 400.00 2 327 097.00 13 111 497.00
11 КОСТІ

Відсоток фінансування у, відповідності до запланбватіих , в і де Розрахунок ! 00.00 0.00 100.00

'Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління ВК Хустської іМР 
(Наша місцевого'фінансової о органу)

/І  §  о /  І ІД І /1 і
1Іачальник фінансового управління

________10.0S.2n22

№ § (  | Ш
Ц е й  І Ж
%\ Є, . \  /  О  І"' і!
V, О £  \  0405371 4 /  ^  *//

«\°А V  У  д У /

Іван Фетько
(інмиали пнціал. прізвище)

а с и е ш г іб / у Марина Глсба
"(ТГІЛТТШП ------------ (і мі ці ал і і/піі ці ал, прі зви ще)

(Дата іимчіД'Ксшім) <

у /іМ.ІІ.



ЗАТВЕРДЖУ! ІО
Розпорядження
Виконавчі органи місцевих рад, Рада .міністрів Автономної Республіки Крим, державна 
адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські
державні адміністрації, районні держанні адміністрації (управління, відділи)__________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.08.2022_____________№ 74/02-05 ___________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна 
1. 0200000 адмініст рація (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 і а 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код заСДРІЮУ)

3. 0213104
*

3104

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживания громадян, які не здат ні до самообслуговування 
у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

(код 1 Ірофамної класифікації видатків і.і 
кредиту »а пня місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціоиа іьноі класифікації 
видатків і а кредитування бюджету)

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетннх асигнувань 16 376 900,00 гривень, у тому числі загального фонду 16 ЗОЇ 900,00 гривень та

спеціального фонду- 75 000,00 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 іМінсоцполітики України "Про затвердження Типового переліку бюджет них програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний 
захист та соціальне забезбезпечення". Постанови і розпорядження К МУ, Накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів виконавчої влади, Накази Державної 
казначейської служби України, інші нормативно-правові акти: укази і розпорядження президента України.
Рішення II 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 №354 від 04.08.2022 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, 05 квіти я, 12 квітня, 19 квітня, 05 травня, 08 червня, 06 липня, 15 липня 2022 року)_______________________

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

№ з/п 1 (і.ть держ авної політики

1 Реалізація захотів соціальної підтримки населення в частині забезпечення соціальними нос ім -дми за місцем проживання громадян, нездатних до самообслуговчвання



. .ота бюджетної програми у /
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального 
обслуговування системи органів праці та соціальног о захисту населення, здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення.__________________________________

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних 
життєвих обстави пах

2 Забезпечення падання соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання в умовах стаціонарного, т имчасового або денного перебування

3 1 Іаяання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у життєвих складних обставинах та потребують сторонньої допомоги.

9. Напрями використання бюджет них коштів
гривень

№  з/Н І Іапрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Надання матеріальних допомої та підтримка окремих категорій населення Хустської 
територіальної громади, а також виконання заходів передбачених міськими програмами 
соціального захисту населення

16 ЗОЇ 900,00 75 000,00 16 376 900,00

УСЬОГО 16 301 900,00 75 000,00 16 376 900,00

10. 1 Ісрелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п 1 Іайменх вашім писцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього 0,00

11. Результативні показники бюджет ної програми

№  з/п Показники О диниця
виміру

Джерело іиформаїиї Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

1 кількість відділень од Штатний розпис 4.00 0.00 4,00
2 Кількість віллі. еш> у тому числі кількість відділень в умовах 

цілодобового ііерсбуваїїня/ііроживання
од Штатний розпис 1,00 0,00

-----------------  -----------------1
1.00

3 кількість штатних одиниць персоналу од штатний розпис 100,25 0,00 100,25
4 у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають 

соціальні послуги
од. штатний розпис 87,75 0.00 87.75

5 кількість установ ОД Перелік об"єктів 1.00 0.00 1,00
н роду К ІТ

1 чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)

осіб Звітність установ 1 500,00 0.00 1 500.01)
2 у го.мх числі з V групою рухової активності осіб Звітність установ 22.00 0.00 22.00
3 чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням 

і наданням соціальних послуг).
осіб Звітність установ 1 200,00 0,00 1 200.00

4 Кількість діжок у відділенні в умовах цілодобового 
неребуваиня/проживання

ол Облік 30,00 0.00 30.00
А



^  5
Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного тин\ /ей 

які опинилися у складних життєвих обставинах охоплено соціальним 
супроводом.

од.
Зві тність установ Мім-

1 145,00 0,00 1 145,00

ефективності

1
чисельність обслуговуваних на І штатну одиницю професіонала, 

фахівця та робітника, які надають соціальні послуги осіб
Розрахунок

11.00 0,00 11.00

2
середні витрати на соціальне обслуговування (падання соціальних 

послуг) 1 особи гериторіапьним центром, за винятком стаціонарних 
відділень

грн/рік
Розрахунок

2 796,00 0.00 2 796,00

3
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних 

послуг) 1 особи у відділенні в умовах цілодобового 
перебування/п рож и ва кня

грн/рік
Форма №12-сои

124 254,00 0,00 124 254.00

я кості

1
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної 
чисельності осіб, які потребують соціальних послугу відповідності 

до запланованого
відс.

Розрахунок
100.00 0.00 100.00

2
Відсоток прийомних батьків які пройшли навчання з метою 

підвищення їх виховного потенціалу у відповідності до 
запланованого

відс.
Розрахунок

100,00 0,00 100.00

3 Віісоток послуг, які надані цен тром у відповідності до запланованого відс. Розрахунок 100,00 0.00 100.00

4
Відсоток сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих 

обставинах знятих із соціального супроводу з позитивним 
результатом у відповідності до запланованого

відс.
Розрахунок 

,_________ [ _

100.00 0,00 * 100.00

Заступник міського голови
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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)

10.08.2022_____________№ 74/02-05

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

_______________________________  адмініст рації, районні державні адміністрації (управління, відділи)_______________________________  _________________
(код І Ірограмиої класифікації видатківта (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)

Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо
3. 0213230 3230 1070 перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із 0756100000

_______________________________  __________________________________  _________________________  введенням воєнного стану_______________________________ ________________
(код Програмної класифікації видатківта (код Тилової програмної класифікації видатківта (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету)

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатківта кредитування бюджету) видатківта кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 500 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 500 000,00 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 №354 від 04.08.2022 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, 05 квітня, 12 квітня, 19 квітня, 05 травня, 08 червня, 06 липня, 15 липня 2022 року).
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №395 від 04.08.2022 р. про затвердження Програми облаштувань місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб у 
Хустській міській територіальній громаді на 2022 рік.

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

№  з/п Ціль держ авної політики

1 Підтримка внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану

7. Мста бюджетної програми
Здійснення комплексу заходів, спрямованих на створення належних умов для ВІЮ у зв"язку із введенням воєнного стану



№ з/п Завдання

Вирішення проблеми забезпечення умовами для тичасового нр' звання ВПОта/або евакуйованих осіб у зв"язку із введенням воєн!

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 о 4 5
1 Облаштування місць тимчасового розміщення громадян, які у зв"зку з бойовими діями 

залишили місце проживання/перебування
0,00 200 000,00 200 000,00

2 Проведення робіт з ремонту будівель (приміщень) для забезпечення тимчасового 
проживання ВПО

0,00 300 000,00 300 000,00

УСЬОГО 0,00 500 000,00 500 000,00

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 Проірама облаштування місць тимчасового перебування внугрішньо переміщених осіб 
у Хустській міській територіальній фомаді на 2022 рік

0,00 500 000,00 500 000,00

Усього 0,00 500 000,00 500 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/гі Показники Одиниця Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний^онд Усього

1 2 о 4 5 6 7
затрат

Обсяг видатків на облаштування місць тимчасового розміщення 
Фомадян

ф Н . Рішення 0,00 200 000,00 200 000,00

Обсяг видатків на проведення ремонту гри. Рішен НЯ 0,00 300 000,00 300 000,00
продукту

Кількість облаштованих місць од. Розрахунок 0,00 8,00 8,00
Кількість будівель од. Програма 0,00 2,00 2,00

ефективності
Середні витрати на облаштування одного місця тимчасового 

розміщення фомадян
ф Н . Розрахунок 0,00 25 000,00 25 000,00

Середні витрати на один об'єкт ф Н . Розрахунок 0,00 150 000,00 150 000,00
у у "  якості

Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00
Відсоток виконаних робіт у,відповідності до запланованих відс. Розуїахунок 1 0,00 100,00 100,00

Заступник місько

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управлінь
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М.П.
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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)

10.08.2022_____________№ 74/02-05

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

_______________________________  адмініст рації, районні державні адміністрації (управління, відділи)_______________________________ _________________
(код Програмної класифікації вндатківта (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2 . ___________ 0210000____________  ВИКОНАВЧИЙ КЧ)\1ГТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ______________________________________  _______ 04053714
(код Програмної класифікації вндатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

«редагування місцевого бюджету)

3. 0215041 5041 0810 Утримання та фінансова підт римка спортивних споруд

(код Програмної класифікації вндатківта 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації вндатківта 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
вндатківта кредитування бюджету) вндатківта кредитування місцевого бюджету)

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бккгжст них асигнувань 2 608 069,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 608 069,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конст итуція України від 28 червня 1996 року( зі змінами).
Бюджетний кодекс України від 08.07.20 10 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 №354 від 04.08.2022 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 лют ого, 24 березня, 05 квітня, 12 квітня, 19 квітня, 05 травня, 08 червня, 06 липня, 15 липня 2022 року)
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №>359 від 04.08.2022 р. про внесення змін до Програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської 
міськоїтериторіальної громади на 2021-2023 роки .(із змінами від 16.02.2022 р., 24.03.2022 р., 05.04.2022 р., 19.04.2022 р., 05.05.2022 р., 08.06.2022 р., 06.07.2022 р.)

6. 1 (ілі державної полі тики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджет мої програми

№ з/п 1 (іль державної політ ики

1 Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення функціонування комунальних підприємств



/
№ з/п ^ Завдання ) ^

І Утримання в належному слані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

І 2 о 4 5
І Утримання та фінансова підтримка комунальних спортивних споруд 2 608 069,00 0,00 2 608 069,00

УСЬОГО 2 608 069,00 =̂> о о 2 608 069,00

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

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

І 2 о 4 5
і Програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки
2 608 069.00 0,00 2 608 069,00

Усього 2 608 069,00 0,00 2 608 069,00

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

Виграти па підтримку функціонування комунальних підприємств гри. Рішення 2 608 069.00 0.00 2 608 069,00

продукті у
Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання, 

Я КИ Х  З Д І Й С Н Ю Ю !  ься з  бюджету
грн. Рішення 1.00 0,00 1,00

ефективності
Середні витрати на утримання однієї спортивної споруди 

комунальної форми власності:
відс. Розрахунок 2 608 069.00 0,00 2 608 069,00

Я К О С Т І

Відсоток функціонування комунальних підприємств у відповідності 
до запланованого

в і де. Розрахунок 100.00 0,00 100,00

Заступник міського голови 

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління ВК ХусУсьгої М1\

Ш  Д Іван Фстько

(І Іазва місцевого' фінансового органу) \
с

Начальник фінансового управління
і У"1 о  ї }

ф « / * # ' / /

—

Г -Ч у Г ) І >> 3  і і

у " • V .. ■ пм  /  'О' . іг

(мшііііс) (ініціали/ініціал, прізвище)

\л.О/\ к
— -

10. 08.2022

(Дата погодження) -,___

\

а с о {
~ _(41ІДШ1Є)---------------- --- У/

Марина Глеба

М.



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)

10.08.2022____________ № 74/02-05_________________

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

креднгування місцевого бюджету)

2. ___________ 0210000___________
(код Програмної класифікації видатківта 

кредіпування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРІІОУ)

3. 0216013

(код Програмної класифікації видатків та 
кредіггування місцевого бюджету)

6013 0620
(код Типової програмної класифікації видатків га 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

видатківта кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства________________________________________

(найменування бюджетної прог рами згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатківта кредитування місцевого бюджету)

1)756100000

(код бюджету)

%
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 461 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 461 200,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підс тави 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 №354 від 04.08.2022 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, 05 квітня, 12 квітня, 19 квітня, 05 травня, 08 червня, 06 липня, 15 липня 2022 року)
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №359 від 04.08.2022 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., 05.04.2022 р., 19.04.2022 р., 05.05.2022 р., 08.06.2022 р., 06.07.2022 р.)

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

№ з/н Ціль державної політики

1 Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення належноїта безперебійної роботи об'єктів комунального господарства Хустської міськоїтериторіальної громади



і! П ) Завдання П
'У* 1 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного іоспо,,..,уСтва

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
І Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства громади. 4 421 200,00 0,00 4 421 200,00
2 Поточний ремонт і технічне обслуговування обладнання свердловини 40 000.00 0.00 40 000,00

УСЬОГО 4 461 200,00 0,00 4 461 200,00

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
4 421 200,00 0,00 4 421 200,00

Усього 4 421 200,00 0,00 4 421 200,00

Результативні показники бюджетної програми

№  з/п 11 оказі ї и ки Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

1 Обсяг видатків на фінансову підтримку з міського бюджету гри. Рішення 4 421 200,00 0,00 4 421 200.00
2 Обсяг видатків гри. Рішення 40 000,00 0.00 40 000,00

продукту

1 кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, 
яким планується надання підтримки

од. Рішення 1,00 0,00 1,00

2 Кількість об'єктів од. Перелік об'єктів 1,00 0.00 1,00
ефективності

1 Середні витрати підприємства за рік на водопостачання ІТИ. Розрахунок 4 421 200.00 0,00 4 421 200.00
2 Середні витрати на об'єкт гри. Розрахунок 40 000,00 0,00 40 000,00

Я кості

1 Відсоток фінансування підприємства з міського бюджету у 
відповідності до запланованого

відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

2 Відсоток виконаної роботи до запланованої відс. 1 Розрахунок 1,00 0,00 1,00

Заступник міського голови

П О Г О Д Ж Е Н О ^ о І^
Фінансове управління ВКХустської МР 
(Назва місцевого фуйнсодоіо органу)

! ! $  о /  М /1]
1 Іачальник фінансового управління

Ч Ц Л и  Ш Іван Фетько

и  -Ч \
10.08 2022 і5М072.8

(Дата погодження)/ ' '̂-. Ч\ -г *3

(іиікіали/ініціал, прізвище)

Марина Глеба

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)

10.08.2022_____________№ 74/02-05__________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна 
1. 0200000 адміністрацій (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні 04053714

_______________________________  адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)_______________________________ _________________
(код 11 рої рамної класифікації видатків іа (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРІЮУ)

крелінування місцевого бюджету)

2 .____________ 0210000____________  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ_____________________________________ __________ 04053714
(код 11 рої рамної класифікації видатків кі (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРІ ІОУ)

кродшуваніїя місцевого бюджету).

3. 0216020 6020 0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ та 
організацій, що виробляють, виконують та/або налають
житлово-комунальні послуги

(кол 11-,XV 
крелп

і рамної класифікації видатків іа 
пушіння місцевого бюджету) %

(код Типової прої 
кредитуна

рамної класифікації видатків та 
>шя місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(наймот нання бюджетної програми зі ідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0756100000

(код бюджету)

4. Обе я) бюджетних призпачець/бюджетних асиі пушінь 14 524 900,00 гривень, у тому числі запільного фонду 14 524 900,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підс тави для виконання бюдже тної програми
Конституція України від 28 червня 1996 року (зі {мінами); Бюджетний кодекс України №>2456-У1 від 08.07.10 {і {мінами;
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 №354 від 04.08.2022 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, 05 квітня, 12 квітня, 19 квітня, 05 і рання, 08 червня, 06 липня, 15 липня 2022 року)
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №359 від 04.08.2022 р. про внесення змін до Програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської 
міської ісріггоріальноїгромади на 2021-2023 роки .(і{ змінами від 16.02.2022 р., 24.03.2022 р., 05.04.2022 р., 19.04.2022 р., 05.05.2022 р., 08.06.2022 р .,06.07.2022 р.)

6. 1 (ілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№  з ї і і (іль держ авної політики

1 Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств районних виробничих об "єднань га інших підприємств, установ та органі «тій житлово-комунальних підприємств.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення функціонування комунальних піди рік мети Хустської міської територіальної громади



№ з/и ) 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 0 4 5

І Падання фінпідтримкн комунальним підприємствам Хустської міської територіальної 
громади

14 524 900,00 0,00 14 524 900.00

УСЬОГО 14 524 900,00 О О 14 524 900,00

10. І Іерелік місцевих / регіональних програм, т о  виконую ться у складі бюджетної програми
гривень

№  'з/п І Іайменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

! 2 Д 4 5

1 Прогріама надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської 
міської територіальної громади па 2021-2023 роки

14 524 900.00 0,00 14 524 900,00

Усього 14 524 900,00 (),()() 14 524 900,00

1 1. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п 1 Іоказники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 3 4 5 6 7
'затрат

Витрати на підтримку функціону вання комунальних підприємств фН Рішення 14 524 900,00 0.00 14 524 900.00

11 роду KTV
Кількість комуна:!.них підприємств од. Рішення 7.00 0.00 7,00

сфскі 11 в пості
середні витрати на підтримку функціонування комунальних 

підприємств
гри Розрахунок 14 524 900,00 0.00 14 524 900,00

я кос ті
Відсоток функціонування комунальних підприємств у відповідності

У ‘ ‘ * ' '
до 'запланованого

А В І ДСSA—
Розрахунок 100.00 0.00 100.00

Засл уппик міського голови

ПОГОДЖЕНО:/ , Л'
Фінипсове управління ВК лустсьхої МР 
(1Іазіза місцевою фінансовійо оріадіу)

м 7 W  . І І М і  \ ~ \ ц .І іачальник фінансового управління
V A  '' А -...  / *  | 7 /

________________ 11) .08.2022_____________ __

■ (,'Ій'да Тіоі/оджсїтпяі / /

, УУ

іщ т ш К І Ш ш■ V >> у; \ J у' ■: : ..у °— :— — J—
І'- ;1\  *  \  А 1  *»// і

Іван Фетько
(ініціали/ішкииі. пргмищс)

Марина Г.іеоа

М І!



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)

10.08.2022_____________ № 74/02-05___________________________

1. 0200000

(код І Ірої рамної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2. _________ 0210000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджет}' 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)_____________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

В И К О Н А В Ч И Й  К О М 1ГК 1 Х У С Т С Ь К О Ї М ІС Ь К О Ї РАДИ__________________________________
(найменування відповідального виконавця)

04053714

(код за ЄДРГІОУ)

04053714
(код за ЄДРГІОУ)

________0216030_________
(код І Ірнірамної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_____________ 6030___________ __
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого оюджеіу)

_________0620_________
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів_____________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою программою класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

0756100000
(код бюджету)

4. Обсяі бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 123 300,00 гривень, у тому числі загатьного фонду 7 123 300,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 іривеиь.

5. І Іідстави для виконання бюджетної програми 
Конституцій > країни від 28 червня 1996 року( зі змінами).
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-6 (із {мінами);
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 №328 від 06.07.2022 р. "Про внесення змін до рішен ня міської ради від 23.12.2021 року №726 "Про бюджет Хустської 
гсри і оріальної громади на 2022 рік" (зі змінами від 16 люї оі о, 24 березня, 05 квітня, 12 квітня, 19 квітня, 05 травня, 08 червня 2022 року)
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №358 від 04.08.2022 р. про внесення змін до Програми блаї оустрою території Хустської міської територіальної громади на 2020- 
2022 роки . (із змінами від 16 лютого, 05 квітня, 19 квітня, 08 червня, 06 липня, 15 липня 2022 р.)

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

№>з/п І (іль державної політ ики

1 Підвищення рівня благоустрою Хустської міської юри тріольної громадці

7. Мета бюджетної програми
Здійснення комплексу заходів з благоуст рою



заклання бюджетної програми_________________________________ (_ __________________________________________________ •

№  з/п Завдання

1 Утримання об'єктів інфраструктури та благоустрою громади (поточний ремонт мереж вуличного освітлення, обслуговування фонтанів,обслуговування відеоспостережсння. поточний ремонт світлофорів)

2 Вивіз твердих побутових відходів з кладовища
3 1 Іохованпя одиноких, невіомих та інших мешканців іромади
4 Оплата за електроенергію вуличного осві тлення
5 Дератизація
6 Виготовлення паспортів об'єктів зеленого господарства
7 Поточній ремонт скверу вул. Духновича в м. Хуст

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п 1 Іапрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Організація благоустрою Хустської міської територіальної іромади 7 123 300,00 0,00 7 123 300,00

УСЬОГО 7 123 300,00 0,00 7 123 300,00

10. І Ісре.іік 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
і 1 Ірограма благоустрою терирорії Хустської міської і ериторіальної громади на 2020- 

2022 роки
7 123 300,00 0,00 7 123 300,00

Усього 7 123 300,00 0,00 7 123 300,00

І 1, Результативні показники бюджетної програми

№  з/п ІІоказпики Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

і Видатки па утримання інфраструктури та благоустрою три. Рішення 1 120 000.00 0.00 1 120 000.00
2 Виграти на вивіз твердих побутових відходів з кладовища гри. Рішення 80 000,00 0.00 80 000,00

3 Витрати на поховання одиноких, невідомих та інших мешканців 
іромади

три. Кошторис 81 000.00 0.00 81 000.00

4 Витрати на оплату за використану елект роенергію три. Розрахунок 5 762 400,00 0.00 5 762 400,00
5 Витрати на проведення дератизації гри. Акти виконаних роб і 20 000,00 0,00 20 000,00
6 Витрати на виготовлення паспортів готовності гри. Рішення 10 000,00 0.00 10 000,00
7 Витрати на поточний ремонт сквер\ гри. Кошторис 49 900.00 0.00 49 900,00

продукту
1 Період виконання робіт місяців Договір 12.00 0.00 12,00
2 Кількість вивезення ТПВ і кладовища куб.м. Розрахунок 381,00 0,00 381.00
3 Кількість поховань од. Акти виконаних роб : 16.00 0.00 16.00
4 Кількість кВт спожитої електроенергії тис. кВт./рік Розрахунок 1 079.00 0.00 1 079.00
5 Площа берегів річок, підвальних примішені., підготовлених вулиць 

на яких планується провести дератизацію
кв. м Розрахунок 1 333,00 0.00 1 333.00

6 кількість кв.м виготовлення паспортів м.кв. Розрахунок 4.00 0.00 4.00
7 Кількість скверів, на яких планують виконати роботи од Розрахунок 1,00 0.00 1.00



I



( /
і атвкі ;,жі:по
Наказ Мінісгсрсі »а фінансів України 26 сорміїя 2014 року № 83(>
(у редакції наказу Міністерства фінансів України віл 29 грудня 2018 року X'.' 1209)

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
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 коііпііі місцевого бюджету)

10.08 2022______________№ 74/02-05___________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Виконавчі органи місцевих рад, Рада мініст рів Автономної Республіки Крим, державна
1. 020001)0 адмініст рація (обласні державні адмініст рації, Київська, Севастопольська міські державні 04053714

_______________________________ адмініст рації, районні державні адмініст рації (управління, відділи)__________________________________  ______________________
(код 1 Ірограмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

кредитування місцевою бюджету)

2 . ___________ 0210000_____________ ВНК'ОПАВЧНІІ КОМІТЕТ ЧУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ______________________________________ _______ 04053714_______
{код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за СДРПОУ)

кредитування місцевою бюджету)

3. ____________ 0217130____________  _______________7130_______________ ___________0421___________ Здійснення заходів іі землеустрою_______________________  ______ 0756100000
(код І Ірограмної класифік.ііі:; ітдатків та (код Типової проірамноі класифікації впдіп ків га ( код Функціональної класифікації (паГімеїіуванни бюджс: иоі програми згідно з Типовою про: рампою класнфікаїпсю (код бюджету)

кредитування місцевої і» бюджету) кредитування місцевою бю.іжеіу) видатківта кредитування бюлжсіу) видаїків га кредитування місцевого бюджету)
%

4. Обсяі бюджетних при зпачень/біоджетних асигнувань 637 000,00 гривень, утому числі 'загального фонду 257 000,00 гривень та

спеціального фонду- 380 000,00 гривень.

5. І Іілстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України віл 28 червня 1996 року( зі змінами).
Ьюджстннй кодекс України від 08.07.2010 року ,М>2456-6 (із змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року ,М>836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". 
Рішення виконавчого комітету Хустеької міської ради №>277 від 08.06.2022 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року №>726 "Про бюджет Хуетеької 
терит оріальної громади на 2022 рік:" ( зі змінами від 16 лют ого, 24 березня, 05 квіт ня, 12 квітня, 19 квіт ня, 05 т равня 2022 року).
Службова записка управління з питань майна комунальної власності від 10.08.2022 р. №56/10-07.

6. 11,і. і і лержанної поліп і к и . па досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№  з/п 1 Іі.чь державної політики

1 Розмежування земель державної га комунальної власності, формування ринку землі, оновлення планово-картоірафічпих матеріалів

7. Мета бюджетної програми
Створення конкурент ного середо виша, а також забезпечення надходження коштів від приватизації земельних ділянок до міського бюджету



І .
№ з/п

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
Завдання

-X..

1 Проведення топо-геодезичних роби за рахунок коштів місцевого бюджету
2 Виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів м. Хуст.с. К і ренії, с. Черт їж. е. Зарічне
3 Виготовлення технічної документації з нормативно грошової оцінки земель м. Хуст. с. Зарічне, с. Чертіж. с Кіренп

9. І Іапрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п 1 Іапрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
і Здійснення заходів із ісм.теустрою 257 000,00 380 000.00 637 000.00

УСЬОГО 257 000,00 380 000,00 637 000,00

К). І Іере.іік місцевих / регіональних програм, т о  виконуються у складі бюджетної програми
гривень

N" {/п і Іайменування місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний ф о н д Усього

1 2 **>
J 4 5

1
Програма викорисіання коштів, які надходять в порядку відшкодування втрат 
сільськогосподарською та лісогосподарського виробництва на території Хуетеької 
міської територіальної громади на 2021-2023 поки

0,00 380 000.00 380 000,00

Усього 0,00 380 000,00 380 000,00

1 1. Результативні показники бюджетної прої рами

№  з/п іІоказники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 9 3 4 5 6 7
іггграт

і Обсиі її кидатків на проведення юно-геодезичних робі) за рахунок 
коштів місцевого бюджету

гри. Рішення 105 700.00 0.00 105 700.00

2
Обсяг видатків на виготовлення проекту землеуст рою щодо 

встановлення меж населених пунктів м Хуст, с. Кіреші. с Чертіж, с 
Зарічне

гри. Рішення 15! 300.00 0.00 151 300.00

3
Обеяі видатків на виготовлення гехнічної документації і 

норма)нвно-грошової оцінки земель м Хуст. с. Зарічне, е Черпж та 
е Кіреші

гри Рішення 0.00 380 000.00 380 000.ІЮ

продукту
1 Документація із землеустрою гонотрафо-геодезичішм роботам Ш1 . Розрахунок 52.00 0.00 52,00

2 Проскі землеустрою щодо встановлення меж населених пункт ів: м 
Хуст. с. Кіреші. с Черпж. с. Зарічне

піт'. Розрахунок 1.00 0.00 1.00

3 Технічна документація з нормативно-грошової оцінки іемсль м 
Хуст. є. Зарічне, е. Чертіж. е. Кіреші

од. Розрахунок 0,00 1.00 1.00

ефекти BIIOC її

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

гри. Розрахунок 2 033.00 0.00 2 033.00

Середні витрати по виготовленню проекту землеустрою ЩОДО 
встановлення меж населених пунктів: м Хуст. с. Кіреші. с Черт іж, е. 

Зарічне
гри Розрахунок 151 300.00 0.00 151 300.00



3
Середні витрати по виготовленню технічної документацігЧ 

нормат ивно-грошової оцінки земель м. Хуст, с. Зарічне, с . Чсртіж та 
с . Кірепіі

гри. Розрахунок

Ч-. і ,.

0,00 380 000.00 380 000.00

4 я кості

1 Відсоток виготовленої ліцензованою землевпорядною організацією 
документації із землеустрою

відс. Розрахунок 100,00 0.00 100.00

2 Відсоток виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення 
меж населених пунктів: м Хуст, с. Кірсші, с. Черітж. с. Зарічне

відс. Розрахунок 100,00 0.00 100.00

3
Відсоток виготовлення технічної докумен тації з нормативно- 

грошової оцінки земель м. Хус т. с. Зарічне, с Чер і іж т а с . Кіреші відс.
V.

Розрахунок 0,00 100.00 100.00

Заступник міською голови

Іачалі.ник фінансової о управління
:
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с ЗАТВІУМІЖЕІІО
1 Іака( герої на фінансів України 26 серпня 201-5 року № 836
(у ре;ІУ. ... наказу Мшістсрсі на фінансів України віл 29 фудня 2018 року № І 209)

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Розпорядження
Виконавчі органи місцевих рал, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна 
адміністрація (обласні державні адміністрації. Київська, Севастопольська міські
державні адміністрації, районні держанні адміністрації (управління, відд іли )____________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.08 2022_______________№  74/02-05 _________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

І. 0200000

(код Програмної класифікації видатні в та 
кредитування місцевого бюджету)

2 . ______________ 0210000____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0217380

(код Програмної класифікації видатні в та 
кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних мризначень/бюджетних асигнувань 26 240 356,42 гривень.) іом\ числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 26*240 356,42 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 VIII скликання Хустськоїміської 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 №354 від 04.08.2022 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, 05 квітня, 12 квітня, 19 квітня, 05 травня, 08 червня, 06 липня, 15 липня 2022 року).

6. 1 (ілі державної полі гики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль держ авної 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 гром а д 11

8. Завдання бюджетної програми
N « 3/11

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

(найменування головною ро шорилинка коштів місцевою бюджету)

04053714

(код кі СДР1ІОУ)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04053714
(найме пушіння відповідального виконавця) (код за СДР1 ІОУ)

7380 0490

(код Гимоиоі програмної класифікації иилатківта 
кредитування місцевого бюджету)

(код Ф\нктональної класифікації 
вида:кін і а кредитування бю дж ет »

Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших 
субвснцін з державного бюджету________________________

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видаї кін га кредитування м іс це його бюджету)

0756100000

(код бюдже 1 V)

Завдання



1 Забезпечення діяльності \ напрямку покращення та оновлення '«чтеріальпо-т ехнічпої бази \
2 будівництво мосту )

. з
• '/

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

І Ст ворення належних умов ддя надання медичної допомоги мешканцям Хустської міської 
територіальної громади (капітальні ремонти)

0.00 2 583 091.60 2 583 091.60

2 будівництво мосту через р Ріка в урочищі Городилово м Xуст Закарпатської 
області.Коріпування

0.00 1 1 857 264.82 1 1 857 264.82

3
Реконструкція дороги до пахГитки архітектури національного значення "Руїни Хустскього 
замку" з благоустроєм іірилсі.іої і ери торії для покращення туристичної привабливості 
міста Хуста. Коригування

0.00 1 1 800 000.00 І 1 800 000.00

УСЬОГО 0,00 26 240 356,42 26 240 356,42

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

№ з/п І Іайменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 4 5
Усьої о 0.00

. Результатнині показники бюджетної програми

№  з/і і 11 оказії и ки ( )диниця Дже рел о і н фор м un і ї Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

і Обсяг фінансування медичного закладу охорони здоров'я гри. Рішення 0,00 2 583 091.60 2 583 091.60
2 Пилаткм на будівництво мостх гри. Рішення 0.00 11 857 264.82 ) 1 857 264.82
3 Обсяг видатків на реконструкцію дороги до пам'ятки архітектури ф ". Рішення 0.00 11 800 000.00 і 1 800000.00

продукту
і Кількість установ од. Рішення 0.00 1,00 1.00
2 Кількіст ь об ’кпв. па яких планується викопати роботи од. Рішення 0.00 1,00 1.00
3 Кількіст ь об гктів. на яких планується реконструкція доріг од. Рішення 0.00 1.00 1.00

ефективності
1 Середні ви грати на одну уст анову гри Ро(рахунок 0,00 2 583 0 9 1.60 2 583 091.60
2 Середня вартість ремонтних робіт одного об"скту гри. Розрахунок 0.00 1 1 857 264,82 1 1 857 264.82
3 Середня витрата па проведені робот и 1 pH Роїра.ххмок 0.00 1 І 800 000.00 11 800 000.00

Я К О С Т І

1 Відсоток виконаної робот и до запланованої ніде. Ро (рахунок 0.00 100.00 100.00
2 Відсоток виконаних робіт ніде. Розра.хх нок 0.00 100.00 100.00
3 Відсоток фінансування \< відіїовідпост і до запланованих ніде Ро (рахунок 0,00 100.00 100,00

iUt Ь

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове■ убравшиия В К Хустсі.ко'і МР
(] Цгіва місцевої о фінансового органу
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Марина Глеба
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(
ІЛПП-Р'ІЖННО
Наказ? гсрства <|и пане і в У країни 26 серп на 201 4 року № 836
(у  рсд®!.... наказу Міністерства фшаксів України від 29 грудня 2018 року Ке 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')

1 03)8.2022_______________№ 74/02-05______________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна 
1. 0200000 адміністрація (обласні державні адмініст рації, Київська, Севастопольська міські державні 04053714

_______________________________  адмініст рації, районні державні адмініст рації (управління, відділи)_______________________________ _________________
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. ___________ 0210000___________
(код Програмної класифікації видатні в та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

3. 0217461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраст руктури та рахунок кошт ів місцевого бюджету 0756100000

(код Програмної класифікації видатні в та 
к р с :. и і у »а 11 н я місі іс во го бю дж ету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяі бюджетних призначсиь/бюяжетних асигнувань 18 496 399,79 гривень, у том у числі загального фонду 12 975 000,00 гривень та

спеціальної о фонду- 5 521399,79 гривень.

5. і Іідстави ця виконання бюджетної програми
Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами); Бюджетний кодекс України №>2456-VI від 08.07.10 зі змінами; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні від 
21.05.1997 р. ( {і ьмінами та доповненнями);
Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевих бюджетів”.
Рішення виконавчого коміт ету Хустської міської ради №>354 від 04.08.2022 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 лютої о, 24 березня, 05 квітня, 12 квітня, 19 квітня, 05 т равня, 06 липня, 15 липня 2022 року).
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №«334 від 06.07.2022 р. про внесення змін до Програми реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної 
власності Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 роки" ( із змінами від 16.02.2022 р., 19.04.2022 р., 05.05.2022 р., 08.06.2022 р.)
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №>358 від 04.08.2022 р. про внесення змін до Програми благоустрою території Хустської міської територіальної громади на 2020- 
2022 роки" ( і) {мінами від 16.02.2022 р., 05.04.2022 р., 19.04.2022 р., 08.06.2022 р., 06.07.2022 р., 15.07.2022 р.)
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №«360 від 04.08.2022 р. про визначення замовника.
Грантова угода від 27.09.2019 року ІШ8КІЮИА/1702/3.1/0083

6. І Ц-Ті державної полі і ики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№  з/і і 1 И.чь державної політ ики

! І Іокращенпя стану інфраструктури вулиць і доріг загальною і а місцевого користування

7. Мета бюджеі мої програми
Покрашення стану інфраструктури вулиць і доріг незалежно від форми власності в дорожній доступності, створення бешечних умов дорожнього руху



завдання бюджетної програми
№  з/і і Завдання

І Утримамия вулично-дорожньої мережі
2 Утримання вулично-дорожньої мережі (влаштування дорожньої розмітки)
3 Утримання вулично-шляхової мережі
4 Ремонт і утримання інженерного обладнання вулиць і доріг.
5 Сані гарна обробка вулиць
6 І Ірофілювання дорожного покритгя
7 Забезпечення капітальних ремонтів та реконструкцій доріг і тротуарів
8 Сііівфінапсувашія експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, місцевого значення
9 Фінансове забезпечення робі т з поточного ремонту автомобільної дороги місцевого значення
10 Реконструкція дороги до пам’ятки архітектури

9. І Іапрями використання бюджетних коштів
гривень

№  і/і 1 І Іапрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 6 481 000.00 2 391 100,00 8 872 100,00

Співфінансування експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення та поточний середній ремон т

6 494 000,00 0,00 6 494 000,00

3
Реконструкція дороги до пам"ятки архітектури національного значення "Руїни Хустського 
замісу"

0,00 3 1 зо 299,79 3 130 299,79

УСЬОГО 12 975 000,00 5 521 399,79 18 496 399,79

10. І Іерелік місцевих / регіональних програм, ідо виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№  з.- і і І Іайменуванпя місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 J) 4 5

І 1 Ірограма благоустрою терирорії*Хустської міської територіальної громади на 2020- 
2022 роки

6 494 000,00 0.00 6 494 000.00

2 1 ірограма реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності 
Хус гської міської територіальної громади на 2020-2022 роки

6 481 000,00 2.391 100,00 8 872 100,00

Усього 12 975 000,00 2 391 100,00 15 366 100,00

1 1. Pcв) платниці показники бюджетної програми

№  il  ї ї Показники Одиниця
виміру

Джерел о і 11 фор м an і ї Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 л 4 5 6 7
затрат

1 Утри мантія вулично-дорожи ьоі м ереж і ірн. Рішення 4 171 000.00 0,00 4 171 000.00
2 Витрати на поновлення дорожньої розмітки та пішохідних переходів гри. Кошторис 2 062 000,00 0.00 2 062 000.00

; Видатки на утримання вулично-шляхової мережі ірн. Кошторис 101 000.00 0.00 101 000,00

4 Видатки на ремонт і утримання інженерного обладнання вулиць та 
доріг

ірн. Рішення 49 000,00 0,00 49 000.00

5 Видатки на санітарну обробко вулиць гри. Калькуляція 49 000,00 0,00 49 000,00
/, Видатки на профілювання дорожнього покриття гри Калькуляція 49 000.00 0.00 49 000,00

? Видатки на ремонт доріг та тротуарі в вулично-дорожньої мережі. ірн. Рішення 0,00 2 391 100,00 2 391 100,00

н Видатки на експлуатаційне узримання автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення

ірн. Рішення 6 4 84 000.00 0.00 6 484 000.00

ч
Вартість співфінансування проектно-кошторисної документації на 
проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги 

загального користування місцевого іначенпя
ірн. Рішення 10 000,00 0.00 10 000.00



продукту ♦ и
1 Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується крон /  

ліквідацію вибоїв дорожнього покриття)
К В .  м .

Акти викопаних робіт
і.ч ...f7

7 584,00 0,00 7 5 84.00

2 Довжина дорожньої розмітки на якій планується провести 
поновлення

км. Акти виконаних робіт 142.00 0,00 142.00

3 Кількість дорожніх знаків, які планується виготовити та встановити. од. Акти виконаних робіт 144,00 0.00 144.00

4 Кількість дорожніх знаків які планується виготовити та встановити од. Акти виконаних робіт 70,00 0.00 70.00

5 Кількість годин за які планується провести полив доріг годин Розрахунок 142,00 0.00 142.00
6 Кількість дороги на якій планується провести профілювання К В . м . Договір 327.00 0.00 327.00
7 П лота шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт. тис. к в. м Рішення 0.00 2.52 2.52
8 Загальна протяжність доріг па яких буде проведено ремонт км. Рішення 36,00 0,00 36,00
9 Кількість об’єктів, які планують ремонтувати од. Рішення 1.00 0.00 1 . 0 0

10 Кільквсть об"сктів. па яких планується реконструкція од. Договір 0,00 1.00 1.00
ефективності

1 Середня вартість 1 кв. м. поточного ремонту гри. Розрахунок 550.00 0.00 550,00
2 Середня вартість 1 к.ч нанесення дорожньої розмітки гри. Розрахунок 14 500,00 0.00 14 500.00
3 Середня вартість одного дорожнього знаку. І 1 3 1 1 . Розрахунок 700,00 0.00 700,00
4 Середня вартість одного дорожнього знаку гри. Розрахунок 700.00 0,00 700.00
5 Середня вартість однієї години роботи гри. Розрахунок 345.00 0.00 345.00
6 Середня вартість однієї тис ки м профілювання Гри. Розрахунок 150.00 0.00 150.00
7 Середня вартість 1 тис кв м капітального ремонту гри. Розрахунок 0.00 950.00 950.00
8 Середня вартість 1 км відремонтованої дороги грн. Розрахунок 180 ! 11.00 0.00 180 11 ! .00
9 Середня вартість співфіпансуваппя на розробку одного проекту грн. Розрахунок 10 000,00 0.00 10 000.00
10 Середні витрати на проведені роботи грн. Розрахунок 0.00 3 130 299.79 * 3 1 ЗО 299,79

51 К О С Т І

1 Відсоток виконаного поточного ремонту площі вулично-дорожньої 
мережі у відповідності до запланованого

відс. Розрахунок
1 0 0 , 0 0 0.00 100,00

2 Відсоток оновленої дорожньої розмітки та пішохідних переходів у 
відповідності до запланованих

в і де. Розрахунок 100,00 0.00 100.00

3 Відсоток заміни та встановлення дорожніх знаків у відповідності до 
запланованих

відс. Розрахунок
1 0 0 . 0 0 0.00 100.00

4 Відсоток виконаної роботи до запланованої.. відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00
5 Відсоток профільованих дорії у відповідності до запланованих відс. Розрахунок 100.00 0.00 1 0 0 . 0 0

6 Відсоток политих доріг у віповідносп до запланованих відс. Рішення 100.00 0.00 1 0 0 . 0 0

7
Відсоток відремонтованих за рахунок капі тального ремонту площі 

вулично-дорожньої мережі у відповідності до запланованих відс.
Розрахунок

0.00 100.00 100.00

8 Відсоток відремонтованих дорії у відповідності до запланованих відс. Розрахунок 1 0 0 . 0 0 0.00 1 0 0 . 0 0

9 В І Д С О Т О К  Г О Т О В Н О С Т І  проектної окумсптаїїіі \ І І І Д І Ю В І Д Ц О С П  до 
запланованої у''

відс. Розрахунок 100.00 0.00 100.00

10 Відсоток фінансування v відповідності до запланованого відс. Розрахунок 0,00 100.00 1 0 0 . 0 0

Чаетуї шик міського голови 

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління В К Хустської МР
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è / 7

Іван Фетько

(підпис) (ініціалп/жпиал, прізвище)

(1 knisa місцевого фінансового органу)

На••іалїліик фінансового управління
'і. \  о ■ 440 28 / .  ■' а / /  
10,08.2022

Марина Глеба
(підпис) (ініціал и/інііііші. прізвніпе)

(Дата иогоджснн»)
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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)

1008.2022_____________№ 74/02-05_________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Виконавчі органи місцевих рад, Рада мініст рів Автономної Республіки Крим, державна 
1. 02<)І)0(Ю адміністрація (обласні державні адмініст рації. Київська, Севастопольська міські державні 04053714

_______________________________  адміністрації, районні державні адмініст рації (управління, відділи)_______________________________ _________________
(код 1 Ірограмноі клас »німка ції иидатківта (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування міс нової о бюджету)

_____________ 0 2 10000_____________
(код Програмної класифікації ви да ти  та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ \У ( ТСЬКОЇ МІ( ЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

3. 0217680 7680

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмно» класифікації впдатківта 
кредитування місцевого бюджету)

0490

і код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування______________________________________

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

0756100000

(код бюлже і \ >

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетпих асигнувань 81 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 81 400,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5 .1 Іідстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України від 28 червня 1996 року.
Бюджетний кодекс України №2456-У1 ід 08.07.2010 зі 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 
прані працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів".
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р №836(у редакції нака і\ 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 виконавчого комітету Хустської міської ради №354 від 04.08.2022 р. "1 Іро внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року №726 "Про бюджет Хустської 
територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами від 16 лю того, 24 березня, 05 квіт ня, 12 квітня, 19 квітня, 05 травня, 08 червня, 06 липня, 15 липня 2022 року)

6. 1 (іді державної політики, на досягнення яких спрямована реатізація бюджет ної програми

№ з/п 1 U-іь державної політики

І 1 Іілгримка діяльності Асоціації місі України



Участь виконавчого комітету Хустської міської ради в діяльності ?;оціаці» .міст України

8, Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Сплата членських внесків в Асоціацію міст України

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджет них коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 АД 4 5
1 Сплата членських внесків в Асоціацію міст України 81 400.00 0.00 81 400,00

УСЬОГО 81 400,00 0,00 81 400,00

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

з/п і іайменувания місцевої/регіонап.пої програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усьої о 0,00

. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформанії Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Обсяг видатків гри. Рішення 81 400.00 0.00 81 400.00
11 РОДУКТУ

Кількість населення міста од. Зви пість установ 81 136.00 0,00 81 136.00
ефекти ви ості

Середній обсяг витрат на одиницю населення 'міста? гри. Розрахунок 1.00 0.00 1.00
я кості

Динаміка середніх витрат па одінї.їнТвхна'сслспня відс. Розрахунок 100,00 0.00 100.00

Заступник міської о голови

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління 11К Хустської ІУІР
(11а:»»а УГІсиеГі6т.фіпане6вс)г6 органу)

/ /  І? /  Ч  Л  !> \ \
і і Дч О / гг",~] 4 V -> А .

І Іачальник фінансового управління

, Т дД№і\н>із>.пжчнмя>
МЛІ.

Іван Фстько
(ініціалн/ініціал, прізвище)

Марина Глеба
(пищали/іліпші, иркшише)


