
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.06.2022__________ № 56/02-05_____________________

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. 0210160 0160 01 11
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(код Програмної класифікації видатків та *  (код Типової програмної класифікації видатківта 
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатківта кредитування бюджету)

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 59 384 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 59 304 700,00 гривень та

спеціального фонду- 80 000,00 гривень.

5.1 Іідстави для 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" № 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 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 №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)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Керівництво і управління міської ради та виконавчого комітету.



Керівництво і управління міської ради та виконавчого комітету

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
1 Забезпечення належною функціонування міської Ради та її виконавчого комітету 59 304 700.00 0,00 59 304 700,00
2 Придбання предметів довгострокового використання 0,00 ЗО 000,00 30 000,00
3 Капітальний ремонт фасаду Хустської міської ради 0,00 50 000,00 50 000,00

УСЬОГО 59 304 700,00 80 000,00 59 384 700,00

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 бюдяУетної програми

№ з/п Показники О диниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 од 4 5 6 7
затрат

1 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 241,00 0,00 241,00
1 Обсяг видатків грн. Кошторис 59 304 700,00 о о о >. 59 304 700,00
2 Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів 

до в і остро ко во іо кори сту ван ня
грн. Рішення 0,00 30 000,00 30 000,00

3 Видатки на капітальний ремонт грн. 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 1,00 1,00

3 Кількість об’ єктів од. Рішення 0,00 1,00 1,00
ефективності

1 кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од. Розрахунок 37,00 0,00 37,00

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 грн. Розрахунок 246 078,00 0,00 246 078,00



2
Середні витрати на придбання одиниці обладнання та преді»^гів 

довгострокового користування
грн. Розрахунок 0,00 30 000,00 30 000,00

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

І 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

п о г о д ж Е і і а ^
Фінансове управління ВК ХуотрькрїМР

__ Іван Фетько

( І Іазва мірцЄворо'(|)інапсовр№ орраїл)

а ̂ 7  п г й 4  ^
І 1ачальнгіуфіншШ>нф'0

-16.О0.2О22
(Дата пргд'ДІкЙІЇїіґР ̂ 28

І (підпис) 

-

(ініціали/ініціал, прізвище)

к Ш і и Ш . Марина Глеба
(підпис) ~ Г ----- Г (ініціали/ініціал, прізвище)

м.п.



за т £  _ х е н о

ч м о ' Наказу лістерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року№ 1209)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.06.2022__________ № 56/02-05_____________________

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

кредитування місцевого бюджету)

2. _________ 0210000_________
(код Програмної класифікації видаткі в та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

3. 0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
0756100000

(код Програмної класифікації видаткі в 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)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бк»джетних асигнувань 12 749 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 634 400,00 гривень та

спеціального фонду- 2 115 300,00 гривень.

5. Підстави для 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. (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 №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 міської ради №269 від 08.06.2022 р. "Про внесення змін до Програми фінансової підтримки комунального некомерційного 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.)_______________________

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



№ з/п Завдання
1 { Ч

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

9. Н апрям и використання бю дж етних 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

І 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 2 115 300,00 2 115 300,00

УСЬОГО 10 634 400,00 2 115 300,00 12 749 700,00

10. П ерелік м ісцевих / регіональних програм , що виконую ться у складі бю дж етної програми
гривень

№  з/п 1 Іайменування м ісцевої / регіональної програм и Загальний фонд С пеціальний ф онд У сього

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 1 350 000,00 11 984 400.00

Усього 10 634 400,00 1 350 000,00 11 984 400,00

1. Результативні показники б ю д ж етн о ї прої рами

№  з/п
%

1 1 окавники О диниця
виміру

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

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Обсяі фінансування гри Рішення 10 634 400,00 2 115 300.00 12 749 700,00
продукту

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

Середні виграти на І установу грн. Розрахунок 10 634 400,00 2 115 300,00 12 749 700.00
я кості

Відсоток фінансування у відповідності до запланованих в І ДС. 1 Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Заступник м іс ь д а а д р .іо іїи

І Ю Г О д А & г — ^  х
Фінансовегуправління ВК.Хустськоі МІ?

Іван Фетько

(Назва і^іо^е^рго фін|а^сЬ^р|го о р у ад у ^  '

со / *-— 7~* іН ачал ьн$кп|) цгансоврі; 

І^.Р6.20І-2
(Дата погоджених ̂  ^  ̂

[(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

■і
X

^ш ііііс и їА
(підпис)

М арина Глеба

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.



ЗАТВБП пЖЕНО
/  Нака:( терства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редаки.. 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 адміністрацій районні державні адміністрації (управління, відділи)_________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.06.2022__________ № 56/02-05_____________________

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. 0216020

(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 
адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04053714

(код за ЄДРПОУ)

ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОІ МІСЬКОЇ РАДИ 04053714
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

6020 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 
жи і .ново- кому пальні послуги______________ _______________

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бк^жетних асигнувань 14 249 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 14 249 400,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конститу ція 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 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". 
Рішення виконавчого комітету Хустської міської 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 міської ради №268 від 08.06.2022 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., 05.05.2022 р.)

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

№ з/п Ціль державної політики

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення функціонування комунальних підприємств Хустської міської територіальної громади



№ з/п
( ґ

Завдання /вп‘'
X

1_________ 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 3 4 5

і Надання фінпідтримки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної 
громади

14 249 400,00 0,00 14 249 400,00

УСЬОГО 14 249 400,00 0,00 14 249 400,00

10. І Іерслік 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

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

14 249 400,00 0,00 14 249 400,00

Усього 14 249 400,00 0,00 14 249 400,00

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

Витрати на підтримку функціонування комунальних підприємств грн. Рішення 14 249 400,00 0,00 14 249 400,00

продукту
Кількість комунальних підприємств од. Рішення 7,00 0,00 7,00

ефективності
середні витрати на підтримку функціонування комунальних 

підприємств
грн. Розрахунок 2 035 629,00 0,00 2 035 629,00

Я  К О С Т І

Відсоток функціонування комунальних підприємству відповідності 
до запланованого

відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Заступник міського голови Іван Фетько

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління ВК ХусїськоїЛІР

 ̂ (підпис) 
І
І

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Н аз в а м і с цейЬгоЛп н аифзо го, оргайу^ій \ \
[ І а /  [Ш  V

Начальник ,фінанс^а^|^^прав'лінн^ 

і о 06

і

(Дата 'по годжб н ня)'
\  *

АГНА

^лД аш £Ш і{У Марина Глеба
(підпис) у / (ініціали/ініціал, прізвище)

м.п.



ЗАТВ^ ;е н о

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.06.2022________ № 56/02-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

___________________________________  адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)___________________________________ ___________________
(код І Ірограмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. __________ 0210000___________
(код І Ірограмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

3. __________ 0216030___________
(код Проірамної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_______________ 6030_______________
(код Типової проірамної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

__________ 0620____________  Організаці» благоустрою населених пунктів______________
(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

0756100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 099 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 099 300,00 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 №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 міської ради №273 від 08.06.2022 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 2022 р.)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Підвищення рівня благоустрою Хустської міської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми
Здійснення комплексу заходів з благоустрою



6. Завдання бю дж етної програм и_____________________________________ V

№ з/п Завдання

1 Вивіз сміття з кладовища

2
Утримання об’єктів інфраструктури та благоустрою громади (поточний ремонт мереж вуличного освітлення, обслуговування фонтанів, обслуговування відеоспостереження, поточний ремонт світлофорів)

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

9. І Іапрями використання бю дж етн их кош тів
гривень

№ і/і! Н апрям и використання бю дж етних кош тів Загальний фонд С пеціальний фонд У сього

1 2 3 4 5
І Організація благоустрою Хустської міської територіальної громади 7 099 300,00 0,00 7 099 300,00

УСЬОГО 7 099 300,00 0,00 7 099 300,00

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

№  з/п Н айм енування м ісц е в о ї/ регіональної програм и Загальний ф онд С пеціальний ф онд У сього

1 2 3 4 5

1 Програма благоустрою тер и pop і ї Хустської міської територіальної громади на 2020- 
2022 роки

7 099 300,00 0,00 7 099 300,00

Усього 7 099 300,00 0,00 7 099 300,00

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

№  з/п П оказники
О диниця

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

1 2 3 4 5 6 7
затрат

1 Видатки на утримання інфраструктури та благоустрою грн. Рішення 1 120 000,00 0,00 1 120 000,00
7 Витрати на вивіз сміття з кладовища грн. Кошторис 25 000,00 0,00 25 000,00
3 Витрати на вивіз твердих побутових відходів з кладовища грн. Рішення 80 000.00 0.00 80 000,00
4 Витрати на поховання одиноких та невідомих грн. Кошторис 32 000,00 0,00 32 000,00
5 Витрати на оплату за використану електроенергію грн. Розрахунок 5 762 400,00 0,00 5 762 400,00
6 Витрати на проведення дератизації грн. Акти виконаних робіт 20 000,00 0,00 20 000,00
7 Витрати на виготовлення паспортів готовності грн. Рішення 10 000,00 0,00 10 000,00
8 Витрати на поточний ремонт скверу грн. Кошторис 49 900,00 0.00 49 900,00

продукту
1 Період виконання робіт місяців Договір 12,00 0,00 12,00
2 Кількість вивезеного сміття з кладовища куб.м. Розрахунок 101,00 0,00 101.00
3 Кількість вивезення ТПВ з кладовища куб.м. Розрахунок 381,00 0,00 381,00
4 Кількість поховань од. Акти виконаних робіт 6,00 0,00 6,00
5 Кількість кВт спожитої електроенергії тис. кВт./рік Розрахунок 1 147,00 0,00 1 147.00

6 Площа берегів річок, підвальних приміщень, підготовлених вулиць 
на яких планується провести дератизацію

кв. м. Розрахунок 1 333,00 0,00 1 333,00



7 кількість кв.м виготовлення паспортів м.кв. Розрахунок ^  4,00 0,00 4.00
8 Кількість скверів, на яких планують виконати роботи од. Розрахунок 1,00 0,00 1,00

ефективності

1 Середні видатки на утримання об'єктів інфраструктури та 
благоустрою на місяць

грн. Розрахунок 93 333,00 0,00 93 333,00

2 Вартість 1 куб м по вивезенню сміття грн. Розрахунок 248,00 0,00 248,00
3 Вартість 1 куб м по вивезенню ТПВ грн. Розрахунок 210,00 0,00 210,00
4 Середня вартість одного поховання грн. Розрахунок 5 300,00 0,00 5 300,00
5 Середня вартість спожитої електроенергії кВт грн. Розрахунок 5,03 0,00 5,03
6 Середні витрати на 1 кв.м грн. Розрахунок 15,00 0,00 15,00
7 Середня вартість 1 кв. м. ділянки грн. Розрахунок 2 611.00 0,00 2 611,00
8 Середня вартість ремонту грн. Розрахунок 49 900,00 0,00 49 900,00

якості
1 Фактичні 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 виконаної роботи у відповідності до запланованої. відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00
4 Відсоток своєчасно наданих послуг відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00
5 Відсоток виконаних роботу відповідності до запланованих відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

6 Відсоток проведеної робрти по дератизації у відповідності до 
запланованої

відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

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

Заступник міського голови 

П О Г О Д Ж Е Й І ^ м
Фінан,сове удравл іння ВК.Хустської МР
(НазвагійіеЦ^бго.фідандіз'ваЮ^рі{ану^
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Іван Фетько
(ініціали/ініціал, прізвище)
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я а л ш с щ
(підпис)

м.п.
ЖЄННЯ)>ДЇД
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Марина Глеба
(ініціали/ініціал, прізвище)
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ЗАТВЕРДЖЕНО П ____
Нака:» Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №  836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.06.2022_____________ № 56/02-05__________________________

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)

___________0210000___________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

3. _________ 0217130_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_____________ 7130_____________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0421___________ Здійснення заходів із землеустрою______________________
(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування бюджету') видатків та кредитування місцевого бюджету)

0756100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 637 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 257 000,00 гривень та

спеціального фонду- 380 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України від 28 червня 199  ̂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 №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)

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

№ з /п Ціль держ авної політики

1 Розмежування земель державної та комунальної власності, формування ринку землі, оновлення планово-картографічних матеріалів

7. Мета бюджетної програми
Створення конкурентного середовища, а також забезпечення надходження коштів від приватизації земельних ділянок до міського бюджету

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Проведення топо-геодезичних робіт за рахунок коштів місцевого бюджету
2 Виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів м. Хуст, с. Кіреші, с. Чертіж, с. Зарічне
3 Виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель м. Хуст, с. Зарічне, с. Чертіж та с. Кіреші

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5



Здійснення заходів із землеустрою /  ’ 257 000,00 380 000,00 637 000,(ХГ,
УСЬОГО 257 000,00 380 000,00 637 000,ÜU

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 використання коштів, які надходять в порядку відшкодування втрат 
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на території Хустської 
міської територіальної громади на 2021-2023 роки

0,00 380 000,00 380 000,00

Усього 0,00 380 000,00 380 000,00

№ з/п Показники Одиниця
В И М ІР У

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

1 Обсяги видатків на проведення топо-геодезичних робіт за рахунок 
коштів місцевого бюджету

грн. Рішення 20 000,00 0,00 20 000,00

2
Обсяг видатків на виготовлення проекту землеустрою щодо 

встановлення меж населеного пункту м. Хуст, с. Кіреші, с. Чертіж, с 
Зарічне

грн. Рішення 237 000,00 0,00 237 000,00

3
Обсяг видатків на виготовлення технічної документації з 

нормативно-грошової оцінки земель м. Хуст, с. Зарічне, с. Чертіж та 
с. Кіреші

грн. Рішення 0,00 380 000,00 380 000,00

прод укту

1 Документація із землеустрою топографо-геодезичним роботам LUT. Рішення 10.00 0,00 10,00

2 Проект землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів м 
Хуст, с. Кіреші, с. Чертіж, с Зарічне

шт. Розрахунок 1.00 0,00 1,00

3 Технічна документація з нормативно-грошової оцінки земель м. 
Хуст, с. Зарічне, с. Чертіж. с Кіреші

од. Розрахунок 0.00 1,00 1,00

еф ективності

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

грн. Розрахунок 2 000,00 0,00 2 000,00

2
Середні витрати по виготовленню проекту землеустрою щодо 

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

грн. Розрахунок 237 000,00 0,00 237 000,00

3
Середні витрати по виготовленню технічної документації з 

нормативно-грошової оцінки земель м. Хуст, с Зарічне, с Чертіж та 
с . Кіреші

грн. Розрахунок 0,00 380 000,00 380 000,00

якост і

1 Відсоток виготовленої ліцензованою землевпорядною організацією 
документації із землеустрою

в і де. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

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

відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

3
Відсоток виготовлення технічної документації з нормативно- 

грошової оцінки земель м. Хуст, с. Зарічне, с Чертіж та с . Кіреші відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

з , . _ <  X V f  1  ! \  Іван Фетько

п oroméfaoï'''
Фінансове'управління В~К ХустськІец,Ь.

"підпис)̂ (ініціали/ініціап. прізвище)

( Н а і ва'^лсіІево го~фійансовдго >органу"};...

Н ачі^ни«;фінансо&годаргівЯння\\
Н е  І /  / х А  / / 7  і

Ш ч ,іа ш М (.
(підпис)

Марина Глеба
(ініціалиУініціші. прізвище)



зли /КЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.06.2022   № 56/02-05_____________________________

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. 0217461

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого 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 міської ради №277 від 08.06.2022 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року N»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 міської ради №274 від 08.06.2022 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., 05.05.2022 р.)____________________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Покращення стану інфраструктури вулиць і доріг комунальної власності

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 КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04053714
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 0756100000

(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)

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



РМініс 
Чк ці V іс

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Поточний ремонт вулиць
2 Утримання вулично-дорожньої мережі У
3 Утримання вулично-дорожньої мережі (влаштування дорожньої розмітки) У
4 Утримання вулично-шляхової мережі ^
5 Санітарна обробка вулиць V
6 Профілювання дорожнього покриття ^
7 Забезпечення капітальних ремонтів та реконструкцій міських доріг та тротуарі в

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
і Утримання та розвиток автомобільних дорігта 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. Перелік місцевих / регіональних програм, іцо виконуються у складі бюджетної програми
гривень

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

1 2 Д 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

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

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

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. Калькуляція 49 000,00 0,00 49 000,00

7 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 яких планується провести 
ліквідацію вибоїв дорожнього покриття

КВ. 14. Акти виконаних робіт 7 584,00 0,00 7 584,00



3 Довжина дорожньої розмітки на якій планується пров^ 
поновлення

км. Акти виконаних робіт -----Г
V - 142,00 0,00 142,00

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 годи н 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 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

[’рн. 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 гри. 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 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

відс. 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 доріг у віповідності до запланованих відс. Рішення 100,00 0,00 100,00

7
Відсоток відремонтованих за рахунок капітального ремонту площі 

вулично-дорожньої мережі у відповідності до запланованих відс.
Розрахунок

0,00 100,00 100,00

Заступник міського голови
. ’. а з ч и Т З ^

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управлііїняТЗІСХустської МР

о______________ .___і
(підпис)

(Назва місцевого фі|нфю|во1ч 

Начальник фінансового уі

зб .-о У ^ У 072« / : ^
(Дата погоджсі!|ія)

Т ^А ЇН А

а а и с с а ц  1
(підпис)

Іван Фетько

Марина Глеба

С _

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

м.п.



ЗАТВЕРДЖЕНО /'
(  Наказ Міністерства фінансів У к } \  > серпня 2014 року № 836

\  (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2 0 18 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)

16.06.2022____________№ 56/02-05________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

І. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2. ___________ 0210000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету')

3 .___________ 0218240_________
(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)

_______________8240_______________ __________ 0380__________  Заходи та роботи з територіальної оборони_______________ _________0756100000
(код 1 нпової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету)

кредитування місцевого оіоджету) видатків та кредитування бюджету'1) видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 8 500 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 500 000,00 гривень та

спеціального фонду- 8 000 000,00 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 №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 міської ради №278 від 08.06.2022 р. "Про затвердження в новій редакції Програми матеріально-технічного забезпечення батальйону 
територіальної оборони (військова частина А7124), який формується в Хустському районі з постійним місцем дислокації в м.Хуст на території Хустської міської територіальної 
громади на 2022 рік.

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення державного суверенітету та незалежності України

7. Мета бюджетної програми
Сприяння у створенні належних умов функціонування, поліпшення матеріально-технічного забезпечення батальйону територіальної оборони, для підвищення рівня готовності до 
виконання завдані»._______________________________________

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення належних умов для діяльності батальйону територіальної оборони



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Матеріально-технічне забезпечення батальйону територіальної оборони (військова 
частина А7124)

500 000,00 0,00 500 000,00

2 Придбання автомобільних транспортих засобів 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00
УСЬОГО 500 000,00 8 000 000,00 8 500 000,00

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

Програма матеріально-технічного забезпечення батальйону територіальної оборони 
(військова частина А7124), який формується в Хустському районі з постійним місцем 
дислокації в м. Хуст на території Хустської міської територіальної громади на 2022 
рік

500 000,00 8 000 000,00 8 500 000,00

Усього 500 000,00 8 000 000,00 8 500 000,00

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

Обсяг видатків на придбання автомобільних транспортних засобів грн. Рішення 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00

Обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення особового 
складу

грн. Рішення 273 000,00 0,00 273 000,00

Обсяг видатків на ітридбащія запчастин для транспортних засобів грн. Програма 227 000,00 0,00 227 000,00
продукту

Кількість автомобільних транспортних засобів од. Рішення 0,00 25,00 25,00
Кількість одиниць придбаного товару од. Розрахунок 2 019,00 0,00 2 019,00

Кількість придбаних запчастин од. Розрахунок 35,00 0,00 35,00
ефективності

Середні витрати на одну одиницю грн. Розрахунок 0,00 320 000,00 320 000,00
Середня вартість одиниці придбаного товару грн. Розрахунок 135,00 0,00 135,00

Середня вартість запчастин грн. Розрахунок 6 486,00 0,00 6 486,00
якості

Відсоток виконання у відповідності до запланованого відс. Розрахунок 0,00 3 00,00 100,00
Відсоток придбаного товару у відповідності до запланованого відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Відсоток придбаних запчастин в^с. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

\  а  ^  \
Заступник міського голови \ ч Х А . \  Іван Фетько

ПОГОДЖ ЕНО:
Фінансове управління ВК Хусгської МР

Марина Г леба

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)
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