
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)

18.07.2022________________ №  61/02-05________________________________

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

кредитування місцевого бюджету)

2. ___________0210000___________
(код Програмно: класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Х У С ТС ЬК О Ї МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

3. 0210160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Кисві), селищах, селах, територіальних громадах 1)756100000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

%

(код Типової програмної класифікації видатки« га 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

4. Обсяг бюджет'них прпзначень/бюджетних асигнувань 59 144 700,00 гривень, утому числі загального фонду 59 054 700,00 гривень та

спеціальної о фонду- 90 000,00 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" №  163-ХІУ від 06.10.1998 р.; Постанова КМ 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 М іністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу М іністерства 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 №>328 від 06.07.2022 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 2022 року)

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

№ з/п Ціль державної полії ики

1 Керівництво і управління міської ради та виконавчого комітету.

7. Мета бюджетної програми



^рівництво і управління міської ради та виконавчого коміту

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. 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 міської Ради та її виконавчого комітету 59 054 700,00 0,00 59 054 700,00
2 Придбання предметів довгострокового використання 0,00 40 000,00 40 000,00
3 Капітальний ремонт фасаду Хустської міської ради 0,00 50 000,00 50 000,00

УСЬОГО 59 054 700,00 90 000,00 59 144 700,00

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

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

1 2 3 4 5
Усього 0,00

1 1. Результативні показники бюджетної програм и

X? з/п
%

Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 9 од 4 5 6 7
затрат

І кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 247,00 0,00 247,00
! Обсяг видатків грн. Кошторис 59 054 700,00 0,00 59 054 700,00

Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів 
довгостроковою користування

грн. Рішення 0,00 40 000,00 40 000,00

3 Видатки на капітальний ремонт грн. Рішення 0,00 50 000,00 50 000,00
п роду кту

] кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарі 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. Рішення 0,00 1,00 1,00
ефективності

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

і
Кількість підготовлених доручень,рішень міської ради, виконкому, 

розпоряджень міського голови на одного працівника од.
Розрахунок

11,00 0,00 11,00

і Середня вартість на утримання однієї штатної один иці грн. Розрахунок 239 088,00 0,00 239 088,00



2 Середні витрати на придбання одиниці обладнання та/ ,"'\цметів 
довгострокового користування ч

грн. Розрахунок о о о 20 000,00 20 000,00

3 Середні витрати на один об'єкт грн. Розрахунок 0,00 50 000,00 50 000,00
якості

] 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



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)

18.07.2022___________ № 61/02-05______________________

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. 0212010 2010 0731 Баї а гопрофільна стаціонарна медична допомога населению

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(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)

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначєнь/бюджетних асигнувань 13 111 497,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 634 400,00 гривень та

спеціального фонду- 1 477 097,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами); Бюджетний кодекс України № 2456-\'І 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 № 328 від 06.07.2022 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 т равня, 08 червня 2022 року)
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради № 323 від 06.07.2022 р. "Про внесення змін до  Програми ф інансової підтримки комунального нскомерційного підприємства 
"Хустська 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.)_____________________

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Підвищення рівня медичної допомоги населенню

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

8. Завдання бюджетної програми



№ з/п Завдання / '
( ( Д1

1 Забезпечення надання населенню стаціонарної медично номоги
2 Забезпечення діяльності у напрямку покращення та оновлення матеріально-технічної бази

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення належного функціонування комунальних закладів охорони здоров"я (в 

частині покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв) 10 634 400,00 0,00 10 634 400,00

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

0,00 2 477 097,00 2 477 097,00

УСЬОГО 10 634 400,00 2 477 097,00 13 Ш 497,00

] 0. 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 фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Хустська 
центральна лікарня ім. Віцинського О.П. Хустської міської ради на 2021-2023 роки 10 634 400,00 1 711 797,00 12 346 197,00

Усього 10 634 400,00 1 711 797,00 12 346 197,00

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

Обсяг фінансування грн. Рішення 10 634 400,00 2 477 097.00 13 ІП 497,00
п роду кту

Кількість установ од. Рішення 1,00 0,00 1,00
ефективності

Середні витрати на 1 установу грн. Розрахунок 10 634 400,00 2 477 097,00 13 111 497,00
я кості

Відсоток фінансування у відповідності до запланованих відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Заступник міського голови
4\

(■підпис)

ПОГОДЖЕНО: %цНіГп
Фінансове управління ВК ХустськЬї МР
(І Іазва місцевого фінансового органу)

7 . 4 \ ° /  т а т і
2 \ \  

\  \

НачфіщіТк/фінансового управління ш ж .
, ( 2 - 1
Ч % Ш .2 022____........... -254$6 ; д

(підпис)

(Дата погодження)
V :/ '' & ^

■ т

7 7

Василь Калин
(ініціали/і ні шал, прізвище)

Марина Глеба
(ініціал и/і ні ці ал, прізвище)

УТе.оОН .х '

МП.



Р л ТВЕРДЖЕНО
із Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 

\ j  редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Виконавчі органи місцевих рад. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна 
адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські
державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)_________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.07.2022_____________№ 61/02-05_________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2. ____________0210000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3 . ____________ 0212152__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна
адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні 04053714
адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)_____________ __________________  ________________________

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ________________________________________  _______ 04053714_______
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

________________2152_________________  ____________ 0763____________  Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я__________  ______ 0756100000
(код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету)

кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатківта кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 689 900,00 гривень, у тому числі загального фонду 689 900,00 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);
Закон України про охорону здоров'я, Наказ МФ та МОЗ № 283/437 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 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 місцевих 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 квітня,12 квітня, 19 квітня 2022 року)
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради № 314 від 06.07.2022 р."Про внесення змін до Програми часткової компенсації медикаментозного забезпечення окремих категорій 
населення Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 (зі змінами від 31.05.2021 р., 30.07.2021 р., 23.12.2021 р., 05.05.2022 р.)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Підвищення рівня медичної допомоги населенню

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

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

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



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

( ,

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

1 2 3 4 5

1
Забеспечення 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/гі Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма часткової компенсації медкаментозного забезпечення окремих категорій 
населення Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

689 900,00 0,00 689 900,00

Усього 689 900,00 0,00 689 900,00

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 Кошторис 689 900,00 0,00 689 900,00
Кількість закладів од Мережа медичних закладів 1,00 0,00 1,00

% продукту
Кількість хворих, що потребують допомоги осіб Статистична звітність 529,00 0,00 529,00

ефективності
Вартість коштів витрачених на одного хворого, що потребує замісної 

ниркової терапії
гри. Ф.7 19 490,00 0,00 19490,00

Вартість коштів витрачених на одного хворого з пересадженими 
органами

грі! Ф.7 48 440,00 0,00 48 440,00

Вартість коштів витрачених на одного хворого на муковісцидоз гри Ф.7 5 867,00 0,00 5 867.00
Варті сь коштів витрачених на одного хворого на он ко гематологію фН. Розрахунок 6 275,00 0,00 6 275,00

Вартість коштів витрачених на одного інваліда з психічними 
захворюваннями

ірн. Розрахунок 382,00 0,00 382,00

я кості
Рівень забезпечення потреби у витратних матеріалах та виробах 

медичного призначення
/■ Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Заступ н и к м іськогод о.юви
..

1ІОГОДЖК1Ю:
Фінансове управління ВК ХустськоТ- МР 
(Назва місцевого фінансового органу)

/ / з ~ 7  |Щ у  \-'3* г \ \;г~  м& І 11 хрО ! ^  1 іНачальник фінансового управління
\ "% * 'А  і »" о //
А Ч  > 4 .2 5 4 4 0 ? ге / >  ° '/ /
18.07.2022 -«*//

Василь Калин

(Дата погодження)
$ / /Ч> О- //

Марина Глеба

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

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)

18.07.2022___________ № 61/02-05________

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 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. 0215041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації
кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету)

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бю^жетних асигнувань 2 583 748,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 583 748,00 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 № 328 від 06.07.2022 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 2022 року)
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради № 299 від 06.07.2022 р. про внесення змін до Програми надання ф інансової 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.)

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

№ з/п Ціль державної політики

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

8. Завдання бюджетної програми



№ з/п Завдання

І 1 Утримання в належному стані існуючої мережі спортиві'. споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективно.функціонування для проведення спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№  з/п Н апрям и використання бю дж етних кош тів Загальний фонд С пеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Утримання та фінансова підтримка комунальних спортивних споруд 2 583 748,00 0,00 2 583 748,00

УСЬОГО 2 583 748,00 0,00 2 583 748,00

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

№  з/п Н айм енування м ісц е в о ї/р е г іо н а л ьн о ї програм и Загальний фонд С пеціальний фонд У сього

1 2 3 4 5

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

2 583 748.00 0.00 2 583 748.00

Усього 2 583 748,00 0,00 2 583 748,00

1 1. Результативні показники бю дж етн о ї програми

№  з/п 1 Іоказники О диниця
виміру

Д ж ерело інф орм ації Загальний фонд С пеціальний фонд У сього

1 2 ->2) 4 5 6 7
затрат_____

Витрати на підтримку функціонування комунальних підприємств 
% грн. Рішення 2 583 748.00 0,00 2 583 748,00

продукту
Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання, 

яких здійснюються з бюджету/
гри. Рішення 1,00 0,00 1,00

ефективності
Середні витрат и на утримання однієї спортивної споруди 

комунальної форми власності.
відс. Розрахунок 2 583 748,00 0,00 2 583 748,00

я кості
Відсоток функціонування комунальних підприємств.у відповідності 

до запланованого
відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

М.П.



с
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)

18.07.2022 № 61/02-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0200000

(код 1 Ірограмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2. _______________0210000_______________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0216013

(код і Ірограмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

%
4. Обся! бюджетних призначень/бюг

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підсіави 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 № 328 від 06.07.2022 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 2022 року)
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради № 299 від 06.07.2022 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.)

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)

04053714

(код за ЄДРПОУ)

ВИКОНАВЧИЙ К О М ІТЕТ Х У С ТС ЬК О Ї М ІС Ь К О Ї РАДИ 04053714
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

6013 0620

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету і

(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)

щетних аси гн уван ь З 933 000,00 гривень, утому числі загального фонду З 933 000,00 гривень та

6.1 (ілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперебійної робот и об’єктів комунального господарства Хустської міської територіальної громади



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 3 4 5
1 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства громади. 3 933 000.00 0,00 3 933 000,00

УСЬОГО 3 933 000,00 0,00 3 933 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних про: рам, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

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

1 2 оД 4 5

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

3 933 000,00 0,00 3 933 000,00

Усього 3 933 000,00 0,00 3 933 000,00

1 і . Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 * 2 ->0 4 5 6 7
затрат

Обсяг видатків на фінансову підтримку з міського бюджету грн. Рішення 3 933 000,00 0,00 3 933 000,00
II роду КІЛ7

кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, 
яким планується надання підтримки

од. Рішення 1,00 0,00 1,00

ефективності
Середні витрати підприємства за рік на водопостачання грн. Розрахунок 3 933 000,00 0.00 3 933 000,00

Я К О С Т І

Відсоток фінансування підприємства з міського бюджету у 
відповідності до запланованого

відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

М . П .



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрі в Автономної Республіки Крим, державна 
адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські
державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)_________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.07.2022___________ № 61/02-05

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 040537Т4

_____________________________ 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. 0216020

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

6021) 0620

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення функціонування підприємств, установ та 
організацій, що виробляють, виконують та/або надають 
житлово-комунальні послуги____________________________

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бю^жетних асигнувань 14 345 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 14 345 400,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави д.ія виконання бюджетної програми
Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами); Бюджетний кодекс України № 2456-УІ від 08.07.10 зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року .N«836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". 
Рішення виконавчого комітету Хуетеької міської ради .N«328 від 06.07.2022 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 2022 року)
Рішення виконавчого комітету Х устської міської ради № 299 від 06.07.2022 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.)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунальних підприємств.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення функціонування кому нальних підприємств Хустської м іської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми



№  з/п Завдання /  . .

(  <1 Забезпечення належного функціонування комунальних підприємств

9. Н апрям и використання бю дж етн их  кош тів
гривень

№  з/п Н апрям и використання бю дж етних кош тів Загальний ф онд С пеціальний фонд У сього

1 2 3 4 5

1 Надання фінпідтримки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної 
громади

14 345 400,00 0,00 14 345 400,00

УСЬОГО 14 345 400,00 0,00 14 345 400,00

10. П ерелік м ісцевих /  регіональних  програм , що виконую ться у складі бю дж етн ої програм и
гривень

№  з/п Н айм енування м ісцевої / регіональної програми Загальний фонд С пеціальний фонд У сього

1 2 3 4 5

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

14 345 400,00 0,00 14 345 400,00

Усього 14 345 400,00 0,00 14 345 400,00

11. Результативні показники б ю д ж етн о ї програми

№  з/п П оказники О диниця
виміру

Д ж ерело інф орм ації Загальний ф онд С пеціальний фонд У сього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Витрати на підтримку функціонування комунальних підприємств грн. Рішення 14 345 400,00 0,00 14 345 400,00

II роду KTY
Кількість комунальних підприємств од. Рішення 7.00 0,00 7,00

ефективності
середні витрати на підтримку функціонування комунальних 

підприємств
грн. Розрахунок 2 049 343,00 0,00 2 049 343,00

я кості
Відсоток функціонування комунальних підприємству відповідності 

до запланованого
відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Заступник МІСЬКОГО голови Василь Калин



с
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)

18.07.2022 № 61/02-05_________________________

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 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. __________ 0216030__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

______________ 6030______________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0620___________  Організація благоустрою населених пунктів_____________
(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатні в та кредитування бюджету) видатні в та кредитування місцевого бюджету)

0756100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 123 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 123 300,00 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 № 328 від 06.07.2022 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 2022 року)
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради № 309 від 06.07.2022 р. про внесення змін до Програми благоустрою території Хустської міської територіальної громади на 2020- 
2022 роки . (із змінами від 16 лютого, 05 квітня, 19 квітня, 08 червня 2022 р.)

6.1 (ілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної прог рами

№ з/п Ціль державної політики

1 Підвищення рівня благоустрою Хустської міської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми
Здійснення комплексу заходів з благоустрою



8. Завдання бюджетної програми_______________________________ V________________________________________________ 'им :

№ з/п Завдання

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

2 Вивіз твердих побутових відходів з кладовища
3 Поховання одиноких невіомих
4 Оплата за електроенергію вуличного освітлення
5 Дератизація
6 Виготовлення паспортів об'єктів зеленого господарства
7 Поточнй ремонт скверу вул. Духновича в м. Хуст

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

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

УСЬОГО 7 123 300,00 0,00 7 123 300,00

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 благоустрою терирорії Хустської міської територіальної 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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п 1 Іоказники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

1 Видатки на утримання інфраструктури та благоустрою гри. Рішення 1 120 000,00 0,00 1 120 000,00
2 Витрати на вивіз твердих побутових відходів з кладовища грн. Рішення 80 000.00 0,00 80 000,00
3 Витрати на поховання одиноких та невідомих грн. Кошторис 81 000,00 0.00 81 000,00
4 Витрати на оплату за використану електроенергію грн. Розрахунок 5 762 400,00 0,00 5 762 400,00
5 Витрати на проведення дератизації грн. Акти виконаних робіт 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 скверу грн. Кошторис 49 900,00 0.00 49 900,00

продукту
1 і іеріод виконання робіт місяців Договір 12,00 0,00 12,00
2 Кількість вивезення ТПВ з кладовища куб.м. Розрахунок 381,00 0,00 381,00
3 Кількість поховань од. Акти виконаних робіт 6,00 0,00 6,00
4 Кількість кВт спожитої електроенергії тис. кВт./рік Розрахунок 1 147.00 0,00 1 147,00
5 Площа берегів річок, підвальних приміщень, підготовлених вулиць 

на яких планується провести дератизацію
кв. м. Розрахунок 1 079,00 0,00 1 079,00

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

ефективності



1 Середні видатки на утримання об’єктів інфраструктур •. 
благоустрою на місяць

грн. Розрахунок С  м 93 333.00 0,00 93 333,00

2 Вартість 1 іо/6 м по вивезенню ТПВ грн. Розрахунок 210,00 0,00 210,00
3 Середня вартість одного поховання грн. Розрахунок 5 300,00 0,00 5 300,00
4 Середня вартість спожитої електроенергії кВт грн. Розрахунок 5,34 0,00 5,34
5 Середні витрати на 1 кв.м грн. Розрахунок 15,00 0,00 15,00
6 Середня вартість 1 кв. м. ділянки грн. Розрахунок 2 611,00 0,00 2 611,00
7 Середня вартість ремонту грн. Розрахунок 49 900,00 0,00 49 900,00

якості
1 Фак тичні видатки у відповідності до запланованих відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00
2 Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої. відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00
3 Відсоток своєчасно наданих послуг відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00
4 Відсоток виконаних роботу відповідності до запланованих відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

5 Відсоток проведеної робрти по дератизації у відповідності до 
запланованої

відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

6 Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої.. відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00
7 Відсоток відремонтованих лавок до запланованих відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Заступник міського голови Василь Калии



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)

18.07.2022___________ № 61/02-05

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

кредитування місцевого бюджету)

2. __________0210000__________
(код 1 Ірограмиої класифікації видатків і а 

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 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(код Профамної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової профамної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 12 066 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 675 000,00 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 м іської ради № 277 від 08.06.2022 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 2022 року).
Рішення виконавчого комітету Хустської м іської ради № 326 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.)____________________________________

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

7. Мета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури вулиць і доріг комунальної власності Хустської міської територіальної громади



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

] Поточний ремонт вулиць
2 Утримання вулично-дорожньої мережі (влаштування дорожньої розмітки)
3 Профілювання дорожнього покриття
4 Забезпечення капітальних ремонтів та реконструкцій міських доріг та тротуарів
5 Санітарна обробка вулиць
6 Утримання вулично-дорожньої мережі
7 Утримання вулично-шляхової мережі
8 Ремонт і утримання інженерного обладнання вулиць і доріг

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 9 675 000,00 2 391 100,00 12 066 100,00

УСЬОГО 9 675 000,00 2 391 100,00 12 066 100,00

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

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

і 2 3 4 5
1 Програма реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності 

Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 роки.
9 675 000,00 2 391 100,00 12 066 100,00

Усього 9 675 000,00 2 391 100,00 12 066 100,00

1 і. 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 Видатки на проведення поточного ремонту вулично-дорожньої 
мережі

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

2 Утримання вулично-дорожньої мережі грн. Рішення 4 171 000,00 0,00 4 171 000,00

3 Витрати на поновлення дорожньої розмітки та пішохідних переходів грн. Кошторис 2 062 000,00 0,00 2 062 000,00

4 Видатки на утримання вулично-шляхової мережі грн. Кошторис 101 000,00 0,00 101 000,00

5 Видатки на ремонт і утримання інженерного обладнання вулиць та 
доріг

грн. Рішення 49 000,00 0,00 49 000,00

6 Видатки на санітарну обробку вулиць грн. Калькуляція 49 000,00 0,00 49 000,00
7 Видатки на профілювання дорожнього покриття грн. Калькуляція 49 000,00 0,00 49 000,00

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 планується провести 
поточний ремонт

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



2 Площа вулично-дорожньої мережі, на якій плануєгься гіу, хти 
ліквідацію вибоїв дорожнього покриття)

кв. м. Акти виконаних робіт 7 584,00 0,00 7 584,00

3 Довжина дорожньої розмітки на якій планується провести 
поновлення

км. Акти виконаних робіт 142,00 0,00 142,00

4 Кількість дорожніх знаків, які планується виготовити та встановити. од. Акти виконаних робіт 144,00 0,00 144,00

5 Кількість дорожніх знаків які планується виготовити та встановити од. Акти виконаних робіт 70,00 0,00 70,00

6 Кількість годин за які планується провести полив доріг годин Розрахунок 142,00 0,00 142,00
7 Кількість дороги на якій планується провести профілювання кв. м. Договір 327,00 0,00 327,00
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 грн. 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 одного дорожнього знаку грн. Розрахунок 700,00 0,00 700,00
6 Середня вартість однієї години роботи грн. Розрахунок 345,00 0,00 345,00
7 Середня вартість однієї тис.кв.м. профілювання грн. Розрахунок 150,00 0,00 150,00
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 виконаного поточного ремонту площі вулично-дорожньої 
мережі у відповідності до запланованого

відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

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

відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

4 Відсоток заміни та встановлення дорожніх знаків у відповідності до 
запланованих

відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

5 Відсоток виконаної роботи до запланованої.. відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00
6 Відсоток профільованих доріг у відповідності до запланованих відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00
7 Відсоток политих доріг у віповідності до запланованих відс. Рішення 100,00 0,00 100.00

8
Відсоток відремонтованих за рахунок капітатьного ремонту/ площі 

вулично-дорожньої мережі у відповідності до.запланованих відс.
Розрахунок

0,00 100,00 100,00

Заступник МІСЬКОГО ГОЛОВИ Василь Калин



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)

18.07.2022___________ № 61/02-05___________

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 адмінісірації(унравління, відлиги)_________________________________ __________________
(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. __________ 0217693__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

______________ 7693______________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0490___________ інші заходи, пов'язані з економійпою діяльністю_____________
(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування бюджету) видаткі в та кредитування місцевого бюджету)

0756100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 117 900,00 гривень, у тому числі загального фонду 117 900,00 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);
Закон України "Про місцеве самоврядування в У країні” №  163-ХІУ від 06.10.1998 року.Постанова КМ України від 09.03.2006р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати 
праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших орі днів". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р № 836(у редакції наказу 
Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " та 
"Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання".
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради № 328 від 06.07.2022 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 2022 року).

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

№ з/п 1 (іль державної політики

1 Забезпечення економічної діяльності органів місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми
Створення конкурентного середовища, а також забезпечення надходження коштів від приватизації комунального майна до міського бюджету та здійснення іншої діяльності органу 
місцевого самоврядування________



8. Завдання бю дж етної програм и

№ з/гі Завдання

1 Виготовлення технічної документації для оформлення права власності на об"єкти комунальної власності територіальної громади
2 Забезпечення проведення незалежної експертної оцінки для визначення ринкової вартості об'єктів комунальної власності територіальної громади
3 Сплата судового збору

9. Н апрям и використання бю дж етн их кош тів
гривень

№  з/п Н апрям и використання бю дж етних кош тів Загальний фонд С пеціальний ф онд У сього

1 2 3 4 5

і 1 Виготовлення технічної документації для оформлення права власності на об"єкти 
комунальної власності територіальної громади

27 640,00 0,00 27 640,00

2 2.Забезпечення проведення належної експертної оцінки для визначення ринкової вартості 
об'єктів комунальної власності територіальної громади

70 000,00 0,00 70 000.00

3 3 Сплата судового збору. 20 260,00 0,00 20 260,00
УСЬОГО 117 900,00 0,00 117 900,00

10. 1 Іерепік м ісцевих / регіональних  програм , що виконую ться у складі бю дж етн о ї програм и
гривень

№  і,її Н айм енування м ісцевої / регіональної прої рами Загальний фонд С пеціальний фонд У сього

1 2 3 4 5
Усього * 0,00

і 1. IV -л льтативні показники бюджетної програми

№  з/п 1 Іоказники
Одиниця

виміру
Дж ерел о інф орм ації Загальний ф онд С пеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

І* Обсяг видатків на виготовлення технічної документації грн. Рішення 27 640,00 0.00 27 640,00

О
Обсяг видатків на забезпечення проведення незалежної експертної 

оцінки для визначення ринкової вартості об'єктів ком.власності грн. Рішення 70 000,00 0,00 70 000,00

3 Загальна сума судового збору грн. Рішення 20 260,00 0,00 20 260,00
продукту

!
Кількість об'єктів комунальної власності міста, що потребують 

виготовлення технічної документації для оформлення права 
власності

шт.
Перелік об'єктів

10,00 0,00 10,00

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

шт. Перелік об’єктів 42,00 0,00 42,00

3 Кількість процесуальних документів од. Підтверджуючі матеріали 7,00 0,00 7,00
ефективності

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

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

2 Середні витрати на виготовлення однієї одиниці експертної оцінки 
майна

грн. Розрахунок 1 667,00 0,00 1 667,00

3 Середній розмір судовою збору за одним позовом грн. Розрахунок 2 894,00 0,00 2 894,00



Я КОСТІ / (
1 Відсоток виготовлених правовстановлюючих документу 

запланованої кількості
відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

2 Відсоток виготовлених експертних оцінок відс. Розрахунок 100,00 0,00 - 100,00
3 Відсоток сум судового збору до запланованих відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00



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)

18.07.2022__________ № 61/02-05

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 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. __________ 0218230__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

______________ 8230______________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0380___________ Інші заходи громадського порядку та безпеки________________
(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування оюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

0756100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 172 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 172 000,00 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 М іністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання га виконання місцевих бюджетів". 
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради № 328 від 06.07.2022 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 2022 року)
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради № 327 від 06.07.2022 р. про внесення гмін до Програми матеріально-технічного забезпечення Хустського районного 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2021-2025 роки, (із змінами)

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

№ з/п 1 (іль державної політики

1 Сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності держави

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення державного суверенітету та незалежності України

8. Завдання бюджетної програми________________________________

№ з/п Завдання



1 Матеріально-технічне забезпечення Хустського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки
2 Забезпечення доставки мобілізаційних ресурсів (людських і т. спортних) до пунктів збору особового складу для виконання захсу' обілізації

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 ->0 4 5
1 Забезпечення паливно-мастильними матеріалами в умовах воєнного стану 72 000.00 0.00 72 000,00

2 Забезпечення заходів мобілізаційної підготовки та проведення мобілізації людських і 
транспортних ресурсів

100 000,00 0,00 100 000,00

УСЬОГО 172 000,00 0,00 172 000,00

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
Програма матеріапьно-техні чого забезпечення Хустського об'єднаного міського 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2021-2025 роки 172 000,00 0,00 172 000,00

Усього 172 000,00 0,00 172 000,00

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 Витрати на паливно-мастильні матеріали грн. Рішення 72 000,00 0.00 72 000,00

2 Обсяг видатків на перевезення резервістів військовозобов'язаних до 
пунктів збору особового складу

грн. Рішення 100 000,00 0,00 100 000,00

п роду кту
1 Кількість місяців од. Розрахунок 9.00 0.00 9,00
2 Кількість місяців. од. Розрахунок 5.00 0.00 5,00

ефективності
1 Середня вартість придбаних паливно-мастильних матеріалів грн. Розрахунок 8 000,00 0,00 8 000,00
2 Середня вартість перевезення грн. Розрахунок 20 000,00 0,00 20 000,00

я кості
1 Відсоток придбаних паливно-мастильних матеріалів відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00
2 Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої відс. Розрахунок 100.00 0,00 100,00

М.П.


