
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)

12.05.2022__________ № 46/02-05_____________________

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 адмініст рації (управління, відділи)________________________________  __________________
(код ІІрограмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРІІОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. _________ 0210000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

креліпування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

3. 0212080

(код 1 Іро! рамної класифікації видатків та 
крсди:> ваішя 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. Обсяі бюджетних призначемь/бкжжетних асигнувань 11 965 341,38 гривень, у тому числі загального фонду 11 965 341,38 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підс тави для виконання бюджетної програми 
Конституція України від 28 червня 1996 року( зі змінами).
Бюджет ний 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 №221 від 05.05.2022 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 2022 року)
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №217 від 05.05.2022 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., 19.04.2022 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 ,■(  {
: І Забезпечення належного функціонування комунальних підприємств

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 о 4 5

1
Надання фінпідтримки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної 
громади (в частині покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв) 11 965 341,38 0,00 11 965 341,38

УСЬОГО 11 965 341,38 0,00 11 965 341,38

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

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

1 2 А 4 5

і Програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської 
міської територіальної громади на 2021-2023 роки

11 739 900,00 0,00 11 739 900,00

Усього 11 739 900,00 0,00 11 739 900,00

№  з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 о 4 5 6 7
затрат

Витрати на підтримку функціонування комунальних підприємств гри. Рішення 11 965 341,38 0,00 11 965 341,38

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

ефекти вності
Середні витрати на підтримку функціонування комунальних 
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(ініціалп/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 бюджету)

12.05.2022_____________№ 46/02-05__________________________

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 П)Х>грамної 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 ХУСГСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

3. _________ 0212152_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_____________ 2152______________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0763___________ Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я________
(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування бюджету) видатків та кредиту вання місцевого бюджету)

0756100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних нризначень/бюджетних асигнувань 689 900,00 гривень, у тому числі загального фонду 689 900,00 гривень та

спеціального фонду- #,00 іривень.

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 охорону здоров'я. Наказ МФ та МОЗ №283/437 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм га результативних показників їх виконання для 
місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" (зі змінами) від 26.05.2010.Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складаннята виконання місцсних бюджетів" зі змінами.
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №221 від 05.05.2022 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 квітни,12 квітня, 19 квітня 2022 року)
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №218 від 05.05.2022 р."Про внесення змін до Програми часткової компенсації медикаментозного забезпечення окремих 
категорій населення Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 (зі змінами)_________________________________________________________________________________

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

№ з/п Ціль державної полі тики

1 Підвищення рівня медичної допомоги населенню

7. Мета бюджетної програми
Забеспечсння проведення інших заходів у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної проірами

№ з/п Завдання

1 Часткова компенсація особам, які відносяться до окремих категорій, вартості ліків ча рецептами лікарів



У. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1
Забезпечення використання коштів, передбачених програмою часткової компенсації 
медикаментозного забезпечення окремих категорій населення Хустської міської 
територіальної громади

689 900,00 0,00 689 900,00

УСЬОГО 689 900,00 0,00 689 900,00

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 1 Ірограма часткової компенсації медкамеитозиого забезпечення окремих категорій 
населення Х у с т с ь к о ї  м і с ь к о ї  територіальної громади на 202 і -2023 роки

689 900,00 0,00 689 900,00

Усього 689 900,00 0,00 689 900,00

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
затрат

Забезпечення відшкодування по пільгових рецептах гри. Кошторис 689 900.00 0,00 689 900,00
Кількість закладів од. Мережа медичних закладів 1,00 0,00 1,00

продукту
Кількість хворих, іцо потребують допомоги осіб Статистична звітність 527,00 0,00 527,00

ефективності
Вартість коштів витрачених на одного хворого, що потребує 

замісної ниркової терапії
гри. Ф.7 26 238,00 0,00 26 238,00

Вартість коштів витрачених на одного хворого з пересадженими 
органами

гри. Ф.7 48 440,00 0,00 48 440,00

Вартість коштів витрачених на одного хворого на муковісцидоз ірії Ф.7 5 867.00 0,00 5 867,00
Вартісь кош тів витрачених на одного хворого на онкогематологію гри Розрахунок 6 275,00 0,00 6 275,00

Вартість коштів витрачеїшхтна.одного інваліда з психічними 
захворюваннями

гри. Розрахунок 352,00 0,00 352,00
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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)

12,05.2022___________№ 46/02-05__________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна 
І. 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. 0213104 3104 1020

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації ввдатківта 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та  кредитування бюджету)

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

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 16 361 900,00 гривень, утому числі загального фонду 16 286 900,00 гривень та

спеціального фонду- 75 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конститу ція України від 28 червня 1996 року( зі змінами).
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-6 (із змінами);
Наказ Мінсоцполітики України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний 
захист та соціальне забезбезпечення". Постанови і розпорядження КМУ, 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 №221 від 05.05.2022 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 2022 року)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Реалізація заходів соціальної підтримки населення в частині забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування



/. Мета бюджетної програми (( "
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 соціального захисту 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 обставинах

2 Забезпечення надання соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування

3 Надання 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 бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1
Надання матеріальних допомог та підтримка окремих категорій населення Хустської 
територіальної громади, а також забезпечення соціальними послугами громадян, які не 
здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

16 286 900,00 75 000,00 16 361 900,00

УСЬОГО 16 286 900,00 75 000,00 16 361 900,00

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
Усього 0,00

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

1 кількість відділень од. Штатний розпис 4.00 0,00 4,00
2 Кількість відділень у тому числі кількість відділень в умовах 

цілодобового перебування/проживання
од. Штатний розпис 1,00 0,00 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
продукту

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

осіб Звітність установ 1 500,00 0,00 1 500,00

2 у тому числі з V групою рухової активності осіб Звітність установ 22,00 0,00 22,00
3 чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням 

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

4 Кількість ліжок у відділенні в умовах цілодобового 
перебування/проживання

од. Облік 30,00 0,00 30,00



5
Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, (\ 
які опинилися у складних життєвих обставинах охоплено соціальним 

супроводом.
од.

Звітність установ
Ч,ІІІ 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 (надання соціальних 

послуг) 1 особи територіальним 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/проживання

грн/рік
Форма №12-соц

124 254,00 0,00 124 254,00

якості

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 мстою 

підвищення їх виховного потенціалу у відповідності до 
запланованого

відс.
Розрахунок

100,00 0,00 100,00

3 Віісоток послуг, які надані центром у відповідності до запланованого відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

4
Відсоток СіМДЙЛ'ДОСіб,)я (сі тіе ребу бають у складних життєвих 

обставИПЖЗН^Й^'І^СОЦІад),пого,су,проводу з позитивним 
результатом у відповідіюстГдб.'запланованого

відс.
Розрахунок

100,00 0,00 100,00



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)

12,05.2022____________ № 46/02-05_________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна 
І. 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. 0216013

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

6013 0620

(код Типової проірамної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства___________________________________________

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бю'гжепшх асигнувань 3 720 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 720 000,00 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 №221 від 05.05.2022 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 2022 року)
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №217 від 05.05.2022 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., 19.04.2022 р.)

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

№  з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства.

7. Мста бюджетної програми
Забезпечення належноїта безперебійної роботи об'єктів комунального господарства Хустської міської територіальної громади



1 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 оо 4 5
1 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства громади. 3 720 000,00 0,00 3 720 000,00

УСЬОГО 3 720 000,00 0,00 3 720 000,00

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 4 5

1 Програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської 
міської територіальної громади на 2021-2023 роки

3 720 000,00 0,00 3 720 000,00

Усього 3 720 000,00 0,00 3 720 000,00

. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 % 2 3 4 5 6 7
затрат

Обсяі видатків на фінансову підтримку з міського бюджету грн. Рішен ня 3 720 000.00 0,00 3 720 000,00
продукту

кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, 
яким планується надання підтримки

од. Рішення 1.00 0.00 1.00

_- ефективності
Середні ви грал и підприємства за рік на водопостачання грн. Розрахунок 3 720 000,00 0,00 3 720 000.00

я  к о с г і

Відсоток фінансування підіїрвс;мстЬа з міського бюджету у 
відповідності до запланованого

В ІДС. Розрахунок 100.00 0,00 100,00

Заступник міського голо
%  < £ Л  0

Фінансове управління ВК Хустської МВ :

1 ^ 1  
40537 К - Ц ' '* < 3  1 Ы І :

(підпис)

Іван Фетько
(ініціали/ініціап, прізвище)

Марина Глеба

--О1-''-------7 ----- А,1 у/
%'^(Дата_ід.>тоджен і ^ // і

(підпис) (ініціали/ініціап, 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 бюджету)

12.05.2022__________ № 46/02-05_____________________ .

І. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2 . ______________0210000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0217461

(код Програмної класифікації видатків га 
кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призі іачень/бюджетних асигнувань 11 376 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 985 000,00 гривень та

спеціального фонду- 2 391 100,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної 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 від 21.05.1997 р. (зі змінами та доповненнями);
Наказ 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 №191 від 19.04.2022 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 2022 року)
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №220 від 05.05.2022 р. про внесення змін до Програми реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної 
власності Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 роки" ( зі змінами від 16.02.2022 р., 19.04.2022 р.)________________________________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Покращення стану інфраструктури вулиць і доріг комунальної власності

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 адмініст рації (управління, відділи)_______________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04053714

(кол за ЄДРПОУ)

ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКО! РАДИ 04053714
(найменування відповідального виконавця) (код за СДРПОУ)

7461 0456

(кодТш ю вої програмної класифікації видатків іа 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

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

0756100000

(код бюджету)

7. Мс та бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури вулиць і доріг комунальної власності на території Хустської міськоїтериторіальної громади



8. Завдання бюджетної програми_______________________________________________________________________________________ Чкші

№ з/п Завдання

1 Поточний ремонт вулиць
2 Утримання вулично-дорожньої мережі (влаштування дорожньої розмітки)
3 Профілювання дорожнього покритгя
4 1 іоливання дорожнього покриття вулиць та зелених зон
5 Забезпечення капітальних ремонтів та реконструкцій міських доріг та тротуарів
6 Санітарна обробка вулиць
7 Утримання вулично-дорожньої мережі (ліквідація вибоїв дорожнього покри ття)
8 Утримання вулично-шляхової мережі

9.1 Іапрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 •*> 4 5
1 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 8 985 000,00 2 391 100,00 11 376 100,00

УСЬОГО 8 985 000,00 2 391 100,00 П 376 100,00

10.1 Іерелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

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

1 2 4 5

1 Програма реконструкції, ремонт^ та утримання вулиць і доріг комунальної власності 
Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 роки.

8 985 000,00 2 391 100,00 11 376 100,00

Усього 8 985 000,00 2 391 100,00 11 376 100,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усьої 0

1 2 3 4 5 6 7
затрат

1 Видатки на проведення поточного ремонту вулично-дорожньої 
мережі

гри. Кошторис 3 194 000,00 0,00 3 194 000,00

2 Утримання вулично-дорожньої мережі (ліквідація вибоїв 
дорожнього покриття)

гри. Рішення 4 171 000,00 0,00 4 171 000.00

3 Ви грати на поновлення дорожньої розмітки та пішохідних переходів грн. Кошторис 1 362 000,00 0,00 1 362 000,00

4 Видатки на утримання вулично-шляхової мережі гри. Кошторис 150 000,00 0,00 150 000.00
5 Видатки на санітарну обробку вулиць грн. Калькуляція 49 000,00 0,00 49 000,00
6 Видатки на профілювання дорожнього покриття грн. Казькуляція 49 000,00 0,00 49 000,00
7 Видатки на полив дорожнього покриття грн. Казькуляція 10 000,00 0,00 10 000,00

8 Видатки на ремонт доріг та тротуарів вулично-дорожньої мережі. грн. Рішення 0,00 2 391 100,00 2 391 100.00

продукту

1 Площа вулично-дорожньої мережі, на яких плануєт ься провести 
поточний ремонт

м.кв. Акти виконаних робіт 5 807,00 0,00 5 807.00



2 Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується про.’; и 
ліквідацію вибоїв дорожнього покриття)

кв. м. Акти виконаних робіт ґ '  7584,00Ч 0,00 7 584,00

3 Довжина дорожньої розмітки на якій планується провести 
поновлення

км. Акти виконаних робіт 94,00 0,00 94,00

4 Кількість дорожніх знаків які планується виготовити та встановити од. Акти виконаних робіт 214,00 0,00 214,00

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 кв. м. Договір 327,00 0,00 327,00
7 Кількість годин за які планується провести полив годин Розрахунок 29,00 0,00 29,00
8 Площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт. тис.кв.м Рішення 0,00 2,52 2,52

ефективності

1 Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої 
мережі

грн. Розрахунок 550,00 0,00 550,00

2 Середня вартість 1 кв. м. поточного ремонту гри. Розрахунок 550,00 0,00 550,00
3 Середня вартість 1 км нанесення дорожньої розмітки грн. Розрахунок 14 500,00 0,00 14 500,00
4 Середня вартість одного дорожнього знаку грн. Розрахунок 700,00 0,00 700,00
5 Середня вартість одної години роботи грн. Розрахунок 345,00 0,00 345,00
6 Середня вартість одної тис.кв.м. профілювання грн. Розрахунок 150,00 0.00 150,00
7 Середня вартість однієї години роботи поливу грн. Розрахунок 346,00 0,00 346,00
8 Середня вартість 1 тис.кв.м капітального ремонту грн. Розрахунок 0,00 0,00 0,00

якості

1 Відремонтована за рахунок поточного ремонту площа вулично- 
дорожньої мережі у відповідності до запланованої

відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

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

в іде. Розрахунок 100,00 0,00 100.00

3 Відсоток заміни та встановлення дорожніх знаків у відповідності до 
запланованих

відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

4 Відсоток виконаної роботи до запланованої. відс. Розрахунок 100,00 0.00 100.00
5 Відсоток профільованих доріг у відповідності до запланованих відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00
6 Відсоток политих дорігуувцювідності до запланованих відс. Рішення 100,00 0.00 100,00
7 ВШйоф6к:'викоМй&і]ЕЙЙ^запланованогт> відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

8
Відсоток в і д р е\їо і тф  в а Її их *з Ф |/а^ нс[к Хці п тал ы ю го ремонту площі 

вулично-дорржнь'бї ,ус[іежі^^дтібіРЛ)|Ості до запланованих
/ / ‘■у ^  /  \  і \ \  \  °  А

відс.
Розрахунок

0,00 100.00 100.00

Заступник міського голови \\ V
\ \ ^ > ’'А  х - 0

\ \ * х  £у
ПОГОДЖЕНО: ЛІЧ -«.'І  ̂Гч ^

Фінансове управління ВК Хустської МР •:,• ;.,; 
(Назва місіїеїюїо фінансового органу)
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