
ЗАТВЕРДЖУ Ю
І Іаказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України нід 29 ірудмя 2018 року Мії 1209)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.09.2022__________ № 87/02-05_____________________

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

_________________________________  адмініс трації, раііонні державні адміністрації (управління, відділи)________________________________  __________________
(код Програмної класифікації видатків іа (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. _________ 0210000__________
(код 1 Ірограмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ к о м іт е т  х у с т с ь к о ї  м іс ь к о ї  ра д и
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

3. 0212080

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2080 0721

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім 
первинної медичної допомоги___________________________

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначепь/бю/щетних асигнувань 12 035341,38 гривень, у тому числі загального фонду 11 991 947,38 гривень та

спеціального фонду- 43 394,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституції! 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 .№409 від 01.09.2022 р. про внесення змін до Програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської 

м іськоїтериторіальної громади на 2021-2023 роки . (із змінами від 16.02.2022 р., 24.03.2022 р., 05.04.2022 р., 19.04.2022 р., 05.05.2022 р., 08.06.2022 р., 06.07.2022 р.,04.08.2022 р.). 
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №477 від 27.09.2022 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 квітн я ,!2 квітня, 19 квітня, 05 травня, 08 червня, 06 липня, 15 липня, 04 серпня, 01 вересня, 16 вересня 
2022 року).

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

7. Мста бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження зд о р о в і населення



оюджстмої програми
№ з/п 

і Забезпечення належного функціонування комунальних підприємств
Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів
іривень

№ з/і і 1 Іапрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

і
Надання фінпідтрнмки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної 
громади (в частині покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв) 11 991 947.38 0,00 11 991 947.38

2 Закупі вля те п.лом і ра 0.00 43 394,00 43 394.00
УСЬОГО 11 991 947,38 43 394,00 12 035 341,38

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

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

1 2 3 4 5

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

11 766 506,00 43 394,00 11 809 900,00

Усього 11 766 506,00 43 394,00 11 809 900,00

. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п 1 Іоказники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд

----------------------------------------------- і ------------
Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Витрати на підтримку функціонування комунальних підприємств гри. Вішення 11 991 947,38 0,00 11 991 947,38
Обсяг видатків гри. Рішення 0.00 43 394.00 43 394,00

продукту
Кількість комунальних підприємств од. Рішення 1,00 0.00 1.00

Кількість тепломірів од. Рішення 0,00 1.00 1,00

ефективності
Середні витрати на підтримку функціонування комунальних 

підприємств
Ірн. Розрахунок 11 991 947,38 0,00 11 991 947.38

Є ереді і я варті сть тепло міра ф Н . Розрахунок 0,00 43 394,00 43 394,00
51 КОС І І

Відсоток .функціонування комунальних підприємству відповідності 
до запланованого

в і де. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Відсоток закупленої продукції до запланованої відс. Розрахунок 0,00 1 0 0 .00 100,00

У :  о  |
Заступник міського голови

Л . V о 1 ■■

П О ГО Д Ж Е Н О ;-^.
Фінансове уиравлііїня13К Хустської МР 
(Назва місцевого фінансового-органу)

у-"" 5с> УГ
Заступиик.ііача:;ііл]ика-на.ча'їьник бюджетного відділу фінансового
управління І"" 9,'і'

’ Г ї  І і Д о І
•\ - ї28,09.202^/Ю72В І>/ /

(Дата'погодження) 9  / /
V- * У/

" '■ у  '/к рл ^ - Ь

Р ! 1 / [ Іван Фстько
(підпис)\ \*  \  (іпіціали/ініціал, прізвище)

і \

Маріанна Сербайло

(підпис) (ііііціали/ініціал, г вище)

м.п.



ЗАТВЕРДЖЕНО
І іаказ Міністерства фі мансі & У країни 26 серпня 2014 року ■№ 836 ______________ ___________________ ___
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня .2018‘року.’>Р.‘ 1209)

ЗАТВЕРДЖ УІО  
Розпорядження
Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна
адміністрація.(обласні державні адміністрації, Київська Севастопольська міські ....
д ерж авн і адм ін істрац ії, р айон н і держ авн і ад м ін істр ац ії (у п равл ін н я , в ідд іл и )____________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28 09.2022__________ № 87/02-05_____________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

_________________________________  адміністрації, районні державні адміністрації(управління, відділи)______________________
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету)

2 .  ____________ 0210000_____________  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ________________________________________  ________04053714_______
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

3. 0218240 ________________8240________________ ___________ 0380___________  Заходи та робот и з територіальної оборони_________________  _______0756100000
(код Програмної класифікації видатків та (код Т ипової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету)

кредитування місцевого бюджету) кредіггування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначеиь/бюйжетних асигнувань 8 500 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 100 000,00 гривень та

спеціального фонду- 3 400 000,00 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 "П ро деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". 
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №477 від 27.09.2022 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року .№726 "Про бюджет Хустської 

територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами від 16 лютого, 24 березня, 05 квітня, 12 квітня, 19 квітня, 05 травня, 08 червня, 06 липня, 15 липня, 04 серпня, 01 вересня, 16 вересня 
2022 року)
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №476 від 27.09.2022 р. "Про внесення змін до Програми матеріально-технічного забезпечення батальйону територіальної 
оборони (військова частина А7124), який формується в Хустському районі з постійним місцем дислокації в м.Хус г на території Хустської міської територіальної громади на 2022 рік.

04053714

(код за ЄДРПОУ)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення державного суверенітету та незалежності України

7. Мета бюджетної програми



С прияння у о  ворсині лалежних'улгов^:С|).у«кій«щсвлниіі, ліоліпніеіпія матеріально-технічного забезпечення батальйону територіальної оборони, для підвищення рівня готовності до 
виконання з а в д а н ь . _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 . Забезпечення .належних умов для діяльності батальйону територіальної оборони........................................

9. 1 Іапрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 о 4 5

1 Матеріально-технічне забезпечення батальйону територіальної оборони (військова частина 
Л7124)

5 100 000,00 0,00 5 100 000,00

2 Придбання автомобільних траиспортих засобів 0.00 3 400 000.00 3 400 000,00
УСЬОГО 5 100 000,00 3 400 000,00 8 500 000,00

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

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

1 2 3 4 5

1

1 Іроірама матеріально-технічного забезпечення батальйону територіальної оборони 
(військова частина Л7124), який формується в Хустському районі з постійним місцем 
дислокації в м. Хуст на території Хустської міської територіальної громади на 2022 рік

5 100 000,00 3 400 000.00 8 500 000.00

Усього - 5 100 000,00 3 400 000,00 8 500 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/н 1 Іоказники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 о 4 5 6 7
затрат

1 Обсяг видатків на придбання автомобільних транспортних засобів гри. Рішення 0,00 3 400 000,00 3 400 000.00

2 Обсяг видатків па матеріально-технічне забезпечення особового 
складу

іри. Рішення 273 000,00 0,00 273 000,00

3 Обсяг видатків на придбання запчастин для транспортних засобів гри. І Ірограма 227 000,00 0.00 227 000,00
4 Обсяг видатків на закупівлю зимового одягу гри. Рішення 4 600 000.00 0,00 4 600 000.00

продукту
1 Кількість автомобільних транспортних засобів од. Рішення 0.00 10,00 10,00 •
2 Кількість одиниць придбаного товару од. Розрахунок 2 019.00 0.00 2 019.00
3 Кількість придбаних запчастин од. Розрахунок 35.00 0,00 35,00
4 Кількість придбаного зимового одяг*' од. Розрахунок 3 270.00 0.00 3 270.00

ефективності
1 Середні витрати на одну одиницю грн. Розрахунок 0.00 3 400 000,00 3 400 000,00
2 Середня вартість одиниці придбаного товару гри. Розрахунок 135,00 0.00 135,00
3 Середня вартість запчастин Розрахунок 6 486,00 0,00 6 486,00
4 Середні ви грати за одиницю грн. Розрахунок 1 407,00 0,00 1 407,00



Я кості : : ........ — ... ..........................

і Відсоток- виконання у відповідності до запланованого в іде. Розрахунок- 0,00 100,00 100,00

"ч~ " .... • ...... Відсоток придбаноголтару утдпові-дності до запланованою- • •«....«йде.- Розрахунок ” ■ 1 ....-- -1=00.00 — ...-0 .-ОО— 100.00

3 Відсоток придбаних запчастин відс. Розрахунок 100.00 0,00 100.00

4 . ., Відсоток иридбапою-У. відповідності -до запланованою ■_е.<л,.̂ ВІДС... , Ак Розраху і ю к . . 1.00,00 0.00 100,00

і . у * 0 к
; \  У И  /  1

Заступник міського голови ; / \  »
] і  0 1  ї ї
1 / 1  \  А А  / івапФетвко . '

ПОГОДЖ ЕНО: 5 У
Фінансове управління ВК Хустської МР
(1 Іазва місцевого фінансового органу)

Засту1т и  к і іа-чсіл ьі і ика-гіанал ьн ик бюджетного відділу фінансового 
управління-<"Т\ V V
,;оУ Ш \  V 5-'

О і 2 К 09,2022________
Іата погоджсі

м.п> ^

;■ О і 28 0е). 2022
V- 'У<( Дата по і о лже н ня )у. /  “ / /

* * тУ ь * * І>

Маріанна Ссрбайло

(і ні піал иЛ ні ціал, прі зви іцс)

//


