
*лті* і-:рлжеііо
І ІаказМі місгерсгва <]н максі в України 2(> серпня 2014 року № 8>(>
1 у редакції макизу Мііпеїерсі ва фінансів України шд 29 грудня 2018 року .NV 1209)

ЗАТВЕРДЖУ! ІО 
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)

27.09.2022_______________№ 86/02-05______________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджет у на 2022 рік-

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Кри м, 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 І Ірограмноі класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРГІОУ)

3. 0212010 2010 0731 Ьагатонрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(код Програмної класифікації видатків та 
кредігіунання місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

1)756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 14 370 462,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 784 400,00 гривень та

спеціального фонду- 3 586 062,00 гривень.

5 . 1 Іідстави 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 "П ро місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 р. (зі змінами та доповненнями);
Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "П ро деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевих бюджетів".
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №462 від 16.09.2022 р. "П ро внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року №726 "П ро бюджет Хустської 

територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами від 16 лютого, 24 березня, 05 квітня, 12 квітня, 19 квітня, 05 травня, 08 червня, 06 липня, 15 липня, 04 серпня, 01 вересня 2022 року) 
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №460 від 16.09.2022 р. "П ро внесення змін до Програми фінансової підтримки комунального нскомерційного підприємства 
"Хустська цей гральна лікарня імені Віцинського Остапа Петровича" Хустської міської ради на 2021-2023 роки (зі змінами від 31.03.2021 р., 3 1.05.2021 р., 30.06.2021 р., 30.07.2021 р., 
20.10.2021 р., 03.12.2021 р„ 23.12.2021 р., 16.02.2022 р., 08.06.2022 р., 06.07.2022 р., 04.08.2022 р., 01.09.2022 р.)

6. і 1,ілі державної полі і нки, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№  з/п Ц іль державної полі гики

! Підвищення рівня медичної допомоги населенню

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



завдання б ю д ж е т н о ї іір о гр а м и

№ з/п Завдаї пні

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

9. І Іапрями використання бюджетних коштів
гривень

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

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

частині покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, заробітної плати)
10 784 400,00 0,00 10 784 400,00

2 Створення належних умов для надання медичної допомоги мешканцям Хуетської міської 
тери торіальної громади (капітальні ремонти та реконструкція)

0,00 3 585 062.00 3 586 062,00

УС Ь О ГО 10 784 400,00 3 586 062,00 14 370 462,00

10. І Іерелік місцевих і регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

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

1 2 ■> 4 5

1
Програма фінансової підтримки комунального некомерціиного підприємства Хустська 
центральна лікарня ім. Віцинського О.ГІ. Хуетської міської ради на 2021-2023 роки 10 784 400,00 2 82(1 762.00 13 605 162,00

Усього 10 784 400,00 2 820 762,00 13 605 162,00

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п , Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 о 4 5 6 7
затрат

Обсяг фінансування ф Н . Рішення 10 784 400,00 3 586 062,00 14 370 462.00
продукту

Кількість установ од. Рішення 1.00 0,00 1.00
ефективності

Середні витрати на 1 установу Ірн. Розрахунок 10 784 400,00 3 586 062,00 14 370 462,00
О . я кості

Відсоток фінансування у відповідності до запланованих відс\ Розрахунок 100,00 0.00 100.00
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ІЛТЖ РЛЖ М И)
І Ьіісаі Міністерсіиа фінансів України 26 серпня 2014 року X“ 836 
( у редакції нака і\ М інісісрсі на фінансів України шд 20 грудня 2018 року № І 209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Ви конанні органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна 
адміністрація (обласні державні адміністрації. Київська. Севастопольська міські
державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, в ід д іл и )_________ _

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.09.2022_______________№ 86/02-05_____________________________

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 адмініс трації (управління, відділи)_______________________________ _________________
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника конггів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. ________ 0210000________
(код Програмної класифікації видатків та 

крсдигуванмя місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

3. 0217310

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

7310 0443

(код Типової профамної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального 
господарства_________________________________________

(найменування бюдже тної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видат ків га кредитування місцевого бюджету)

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 100 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 100 500,00 гривень.

5. І Іідстави 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 "П ро деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". 
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №408 від 01.09.2022 р. про внесення змін до Міської Програми "Питна вода України" на 2022-2024 роки Хустської міської 
територіальної громади .
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №462 від 16.09.2022 р. "П ро внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року №726 "П ро бюджет Хустської 
територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами від 16 лютого, 24 березня, 05 квітня,12 квітня, 19 квітня, 05 травня, 08 червня, 06 липня, 15 липня, 04 серпня, 01 вересня 2022 року)

6. 1 (ілі державної політики, па досягнення яких спрямована реалізація бюджет ної програми

№ з/п і (іль державної н о .ііги ки

1 Здійснення комплексу заходів в будівництві об’єктів жн їлово-комунальноі'о іоснодарства міської теригорільної громади

7. Ме та бюджетної програми
Здійснення комплексу заходів в будівництві об’єктів житлово-комунального господарства міськоїтериторій ьної г|)оуілди



завдання оюджсі поі програми

№  'і/п '5а план ня

1 будівництво каналізаційних мереж

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

І будівництво об'єктів житлово-комунального господарства па території Хустської 
територіал ь но і гром ади

0,00 1 ОС) 500.00 100 500,00

УСЬОГО 0,00 100 500,00 100 500,00

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

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

1 2 4 5
Усього 0,00

1. Результативні показники бюджетної програми

№з/п 11 оказії ики Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

] Видатки на будівництво каналізаційних об 'єктів ірч- Рішення 0,00 100 500.00 100 500,00
* продукту

1 Обсяг ремонтних робіт та будівництва об’єкт ів  водопроводу та 
каналізації, які планується викопати

м. Акти виконаних робіт 0,00 56.00 56.00

ефективності

1 Середня вартість 1 м.ремонтиих'робіт та будівництва водопроводу 
та каналізації

ф іг Розрахунок 0,00 1 800,00 1 800,00

Я кості

1 Відсоток побудованих каналізаційних об'є ктів у відповідності до 
запланованих - ц

відс. Розрахунок 0,00 100.00 100.00

і.:?  Ц і  М  і >  8Й
, / 5 г 1  ,
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ЗЛ ТВ П Р ДЖ В10
Накат Мі шстерства фінансів України а(> серпня 20N року № 8Т0
(у редакції наказу Міністсрсіиа 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)

27.09,2022__________ № 86/02-05_________  ________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

_______________________________  адміністрації, районні державні адміністрації(управління, відділи)______________________________  _________________
(код І Ірограмної класифікації видатківта (найменування головного розпорядника к о п т  в місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. _________0210000_________
(код Програмної класифікації видатківта 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ К’ОМІТКТ 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 0756100000

{код Програмної класифікації видатківта 
кредіпуванпя місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатківта 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатківта кредіп уваїшя бюджету)

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

(код бюджету)

*
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 24 914 088,79 гривень, у тому числі загального фонду 13 975 000,00 гривень та

спеціального фонду- 10 939 088,79 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 "П ро місцеве самоврядування в Україні від 
21.05.1997 р. (зі змінами та доповненнями); Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "П ро деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання 
місцевих бюджетів ".Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №406 від 01.09.2022 р. про внесення змін до Програми благоустрою території Хустської міської 
територіальної громади на 2020-2022 роки" ( із змінами від 16.02.2022 р., 05.04.2022 р., 19.04.2022 р., 08.06.2022 р., 06.07.2022 р., 15.07.2022 р„ 04.08.2022 р.)
Грантова угода від 27.09.2019 року НиЗККОІІА/1702/3.1/0083. Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №360 від 04.08.2022 р. про визначення замовника.
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №415 від 01.09.2022 р. про визначення замовника. Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №462 від 01.09.2022 р. 
"П ро 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, 06 липня, 15 липня, 04 серпня, 01 вересня 2022 року). Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №459 від 16.09.2022 р. про внесення змін до 
Програми реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності Хустської міськоїтериторіальної громади на 2020-2022 роки” ( із змінами від 16.02.2022 р., 
19.04.2022 р., 05.05.2022 р., 08.06.2022 р„ 06.07.2022 р., 15.07.2022 р., 01.09.2022 р.)

6. І (і лі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п 1 (іль державної пол ітики

1 Покращення стану інфрасгру ктурн в у л и ц ь  і доріг загальною та місцевою корнетувашої

7. Мста бюджетної програми



кришення стану інфраструктури вулиць і доріг незалежно від форми власності в дорожній д о с іл  її пості, створенн я  безпечних умов дорожнього руху

8. Заклання бюджетної програми
№ з/и Завдав ня

1 У три м аи ня ву. і и ч н о- ло рож 11 ьої м ереж і
2 Утримання вулично-дорожньої мережі (влаштування дорожньої розмітки)
3 Утримання вулично-шляхової мережі
4 Ремонт і утримання інженерного обладнання вулиць і доріг.
5 Санітарна обробка вулиць
6 Профілювання дорожчого покриття
7 Забезпечення капітальних ремонтів та реконструкцій доріг і тротуарів
8 Співфінансування експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, місцевого значен ня
9 Фінансове забезпечення робіт з поточного ремонту автомобільної дороги місцевого значення
10 Реконструкція дороги до пам'ятки архітектури

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 6 481 000,00 7 808 789,00 14 289 789,00

2 Співфінансування експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення та поточний середній ремонт

7 494 000.00 0,00 7 494 000.00

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

0.00 3 130 299,79 3 130 299.79

УСЬО ГО 13 975 000,00 10 939 088,79 24 914 088,79

10. 1 Іерелік 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

І Програма благоустрою терирорії Хустської міської територіальної громади на 2020- 
2022 роки

7 494 000.00 0,00 7 494 000.00

2 Програма реконструкції, ремонту та ут римання вулиць і доріг комунальної власності 
Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 роки.

6 481 000.00 7 808 789,00 14 289 789.00

Усього 13 975 000,00 7 808 789,00 21 783 789,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/н 1 Іоказники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5 6 7
затрат

1 Утримання вулично-дорожньої мережі гри. Рішення 4 171 000,00 0.00 4 171 000,00

2 Витрати на поновлення дорожньої розмітки та пішохідних переходів гри. Кошторис 2 062 000,00 0.00 2 062 000.00

3 Видатки на утримання вулично-шляхової мережі ірп. Кошторис 101 000.00 0.00 101 000.00

4 Видатки на ремонт і утримання інженерного обладнання вулиць та 
доріг

ірн. Рішення 49 000.00 0.00 49 000.00

5 Видатки па санітарну обробку вулиць ірн. Калькуляція 49 000,00 0,00 49 000,00
6 Видатки па профілювання дорожнього покриття Ірії Калькуляція 49 000,00 0.00 49 000.00
7 Видатки на ремонт доріг та тротуарів вулично-дорожньої мережі. гри. Рішення 0.00 7 808 789.00 7 808 789.00

8 Видатки на експлуатаційне утримання автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення

Ірн. Рішення 7 484 000.00 0.00 7 484 000.00

9
Вартість співфінапсуваиня проектно-кошторисної документації на 
проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги 

загального користування місцевого значення

Ірн Рішення 10 000.00 0.00 10 000,00



10 Обом видатків па реконструкцію дороги ло ііам"іки архітектури Ірн. Кошторис 0.00 3 130 299.79 3 1 ЗО 299,79
продукту

1 Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести 
ліквідацію вибоїв дорожнього покриття)

КВ \1 Акти ви кої шнііх робіт 7 584.00 0.00 7 584.00

2 Довжина дорожньої розмітки на якій планується провести 
поновлення

К VI. Акт и виконаних робіт 142,00 0,00 142.00

3 Кількість дорожніх знаків, які планується виготовити та встановити од. Акти виконаних робіт 144.00 0,00 144.00

4 Кількість дорожніх знаків які планується виготовити та встановит и од. Акти виконаних робіт 70.00 0.00 70.00
5 Кількість годин за які планується провести полив доріг іт>дин 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 8.22 8,22
8 Загальна протяжність доріг на яких буде проведено ремонт км. Рішення 91,00 0.00 91,00
9 Кількість об'єктів, які планують ремонтувати од. Рішення 1.00 0,00 1,00
10 Кільквсть об'єктів, на яких планується реконструкція од. Договір 0,00 1.00 1.00

ефективності
1 Середня вартість 1 кв. м. поточного ремонту гри. Розрахунок 550.00 0,00 550,00
2 Середня вартість 1 км нанесення дорожньої розмітки гри. Розрахунок 14 500,00 0.00 14 500,00
3 Середня вартіст ь одного дорожнього знаку. гри. Розрахунок 700,00 0.00 700.00
4 Середня вартіст ь одного дорожнього знаку ірн. Розрахунок 700,00 0,00 700,00
5 Середня вартість однієї години роботи Ірн. Розрахунок 345.00 0.00 345,00
6 Середня вартість однієї тис.кв.м. профілювання ірн. Розрахунок 150.00 0,00 150,00
7 Середня вартість 1 тис.кв.м капітального ремонту ірн. Розрахунок 0.00 950,00 950,00
8 Середня вартість 1 км. відремонтованої дороги ірн. Розрахунок 82 241,76 0.00 82 241.76
9 Середня вартість співфінапсуваїшя па розробку одного проекту ірн. Розрахунок 10 000,00 0,00 10 000,00
10 Середні виграт и на проведені роботи гри. Розрахунок 0,00 3 130 299,79 3 130 299.79

я кост і

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

відс. Розрахунок 100.00 0,00 100.00

2 Відсоток оновленої дорожньої розмітки та пішохідних переходів у 
відповідност і 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 полити* доріг у віповідіюсті 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

8 Відсоток відремонтованих доріг у відповідності до запланованих відс. Розрахунок 100,00 0.00 100,00

9 / '  Відсоток готоішост і. проект ної окументації у відповідності до 
. уу запланованої

відс. Розрахунок 100.00 0,00 100,00

10 Відсоток фінансування у відповідності до запланованого відс. Розрахунок 0.00 100.00 100.00--------------------------- —̂-
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