
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)

09.09.2022_____________№ 83/02-05_________________________

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

кредитування місцевого бюджету)

2. ___________0210000___________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредіггування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

3. 0210160
Керівницт во і управління у відповідній сфері у містах (місті 

0160 0111 Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0756100000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової проірамноі класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 58 413 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 58 364 100,00 гривень та

спеціального фонду- 49 000,00 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 "П ро 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) "П ро деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "П равила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання". 
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №»414 від 01.09.2022 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 2022 року)

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

1 Керівництво і управління міської ради та виконавчого комітету.

7. Мета бюджетної програми
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 никористання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Забезпечення належного функціонування міської Ради та її виконавчого комітету 58 364 100,00 0,00 58 364 100,00
2 Придбання предметів довгострокового використання 0,00 49 000,00 49 000,00

УСЬОГО 58 364 100,00 49 000,00 58 413 100,00

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 3 4 5
Усього 0,00

Результативні показники бюджетної програми
№  з/п Показники Одиниця Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

1 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 247,00 0,00 247,00
1 Обсяг видатків грн. Кошторис 58 364 100,00 0,00 58 364 100,00

2 Обсяг видатків па придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування

грн. Рішення 0,00 49 000,00 * 49 000,00

п роду кту
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 2,00 2,00

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

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 236 292,00 0,00 236 292,00

2 Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів 
довгострокового користування

грн. Розрахунок 0,00 24 500,00 24 500,00

Я кості
1 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

Заступник міського голови

ПОГОДЯОйф}** ^>>4
Фінансове управління ВК Хустбькбї М,Р 
(Назва місМевбго фінансового органу)- \ \

/ /  ^ ' лл /  ГуЛ М  \  І .  ^  \ \
Заступник начальника фінансового управління-начальник

і і .а . . \ / '  І — р\ І (бюджетного:^ дцілу
\ \ > \  . л"7 'Тб / /V О і '■\\ \  ос.,аА0 1 /  ^  '• •'
0'9-09,2022;

(Дата поТоджешія) '

Іван Фстько
(ініціаліі/ініціал, прізвище)

Марина Глеба

М.ГІ.



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)

09.09.2022_____________№ 83/02-05__________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна 
І. 0200000 адмініст рація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні

адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)_____________________
(код І Ірограміїої класифікації видатківта (найменування головного розпорядника коиггіи місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету)

04053714

(код за ЄДРПОУ)

2. __________ 0210000__________
(код Програмної класифікації видатківта 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРГІОУ)

3. 0212010 2010 0731 Ьагатонрофільна стаціонарна медична допомога населенню 0756100000

(код Програмної класифікації видатківта 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатківта 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою проірамною класифікацією
видатківта кредитування бюджету) видатківта кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 13 061 497,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 784 400,00 гривень та

спеціального фонду- 2 277 097,00 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 "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 №414 від 01.09.2022 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 2022 року)
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №412 від 01.09.2022 р. "П ро 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., 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.)______________________________________________________________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Підвищення рівня медичної допомоги населенню

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



№  з/п Завдання

1 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
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 Спеціаіьний фонд Усього

1 2 З 4 5
І 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 Хустської міської 
територіальної громади (капітальні ремонти та реконструкція)

0,00 2 277 097,00 2 277 097,00

УСЬОГО 10 784 400,00 2 277 097,00 13 061 497,00

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 о 4 5

1
Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Хустська 
центральна лікарня ім. Віцииського О.П. Хустської міської ради на 2021-2023 роки 10 784 400,00 1511 797,00 12 296 197,00

Усього 10 784 400,00 1 511 797,00 12 296 197,00

Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 п3 4 5 6 7
затрат

Обсяг фінансування фіг Рішення 10 784 400,00 2 277 097,00 13 061 497.00
продукту

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

Середні втрати на 1 установу гри. Розрахунок 10 784 400,00 2 277 097,00 13 061 497,00
я кості

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

Заступник міського голови 

ПОГОДЖЕНО: у
Фі иансове управі]) ішя^ВК-ХустськоїтоКч_______ __________________
(Назва місцевого.фінансового о р га н у )\\ \

,  / ? ?  о /  М ш  М | і  .
Заступник^начальника фінансовогруправлшня-начаїьник
бюджетного ВІДДІЛУ /*> о,//

^ . 2 5 4 4 0 7 2 В / *  £ / /
________ 09.09.2022 Ч> * //

(Дата погодження) * /у /
Р АЇ\

І  ( ї ( И

(підпис)
—

| \
1 \ Іван Фетько 

■З._________
(ішшали/ініціал, прізвище)

Сісиш ії
(підпис)

Марина Глеба

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)

09.09.2022_____________№ 83/02-05__________________________

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 І Іроірамиої класифікації вндатківта (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредіггування місцевого бюджету)

2. __________ 0210000__________
(код Програмної класифікації вндатківта 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

3. 0212080

(код Програмної класифікації вндатківта 
кредіггування місцевого бюджету)

2080 0721

(кодТипової програмної класифікації вндатківта 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
вндатківта кредитування бюджету)

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім 
первинної медичної допомоги__________________________

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
вндатківта кредіггування місцевого бюджету)

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюДжетних асигнувань 12 035 341,38 гривень, у тому числі загального фонду 12 035 341,38 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 №414 від 01.09.2022 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 2022 року)
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №409 від 01.09.2022 р. про внесення змін до Програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської 
міськоїтериторіальної громади на 2021-2023 роки . (із змінами від 16.02.2022 р., 24.03.2022 р., 05.04.2022 р., 19.04.2022 р., 05.05.2022 р., 08.06.2022 р., 06.07.2022 р.,04.08.2022 р.)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення



№ з/п Завдання

1_________ X 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

1
Надання фінпідтримки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної 
громади (в частині покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв) 12 035 341,38 0,00 12 035 341,38

УСЬОГО 12 035 341,38 0,00 12 035 341,38

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
І Програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки
11 809 900,00 0,00 11 809 900,00

Усього 11 809 900,00 0,00 11 809 900,00

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Витрати на підтримку функціонування комунальних підприємств гри. Рішення 12 035 341,38 0,00 12 035 341,38

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

ефективності
Середні витрати на підтримку функціонування комунальних 

підприємств
грн. Розрахунок 12 035 341,38 0,00 12 035 341,38

я кості
Відсоток функціонування комунальних підприємств у відповідності 

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

Заступник міського голови 

П О Г ОДЖ Е
Фінансове управ.'ііпня ВК ХустськогМР 
(І Іазва місцевого фінансовЬго органу)\\

/< ?  /  -  Ч х•, -V О) /  / , \  \  с> д\
Заступник начальника фінансового управління-начальник
б ю д жет.н о го^ві дд і'луЛХ і 'Х  і і -

Р с~ , [ \ЧХ  /  І -г- Г5 !
; . $ 0 \  ' ---- /КО̂>/СС ‘І

__________________09. 09.202%

(Дата і'іогодж'еішя)

Іван Фетько
(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина Глеба



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)

09.09.2022_____________№ 83/02-05____________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

_______________________________  адмініст рації, районні державні адміністрації (управління, відділи)_______________________________ _________________
(код 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 ЄДРГІОУ)

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 зТиповою програмною класифікацією

видаткі в та кредитування бюджету) вилаткі в 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 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 №277 від 08.06.2022 р. "П ро внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року №726 "П ро бюджет Хустської 
територіальної громади на 2022 р ік" (зі змінами від 16 лютого, 24 березня, 05 квітня, 12 квітня, 19 квітня, 05 травня 2022 року).
Службова записка управління з питань майна комунальної власності від 01.09.2022 р. №70/10-07.

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

№  з/п Ціль державної політики

! 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



№  з/п Завдання

1 Проведення тоио-геодезичних робіт за рахунок коштів місцевого бюджету
2 Виготовлення проекіу 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, с. Кіреші

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Здійснення заходів із землеустрою 257 000,00 380 000,00 637 000,00

УСЬОГО 257 000,00 380 000,00 637 000,00

10 .1 Ісрелік місцевих / регіон&іьних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

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

1 2 о 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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 т~ о:> 4 5 6 7
затрат

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

грн. Рішення 49 990,00 0,00 49 990,00

2
Обсяг видатків на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

грн. Рішення 207 010,00 0,00 207 010,00

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

продукт'
1 Документація із землеустрою топограсію-геодезичним роботам шт. Розрахунок 4,00 0,00 4,00

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

ефективності

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

грн. Розрахунок 12 498,00 0,00 12 498,00

2
Середні витрати по виготовленню проекту землеустрою щодо 

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

грн. Розрахунок 207 010,00 0,00 207 010,00



3
Середні витрати по виготовленню технічної документації з 

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

гри. Розрахунок 0,00 380 000,00 380 000,00

я кості
1 Відсо ток виготовленої ліцензованою землевпорядною організацією 

документації із землеустрою
відс. 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

Заступник міського голови 

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління НІС Хустської МІ*

І і Д і ї
(  \  1 1

■ А  *  ; Іван Фетько
(підпис)' (ініціали/ініціал, прізвище)

(І Інша місцевого фінансового органу)

_ . .Заступник начальника фінансового управління-начальник
г -,л''.. . у / /  . '■’/ 'бюджетного відділу /> •:

> ' й \ \; 109.09.2022 \ \ ■ і \ і \ , у Ц

С У ш ш
Марина Глеба

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



з а т в е р д ж 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
державці адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи1)_________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.09.2022_____________№ 83/02-05_______

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. 0217310

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

спеціального фонду- 500 500,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конститу ція України від 28 червня 1996 року( зі змінами).
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-6 (із змінами);
Наказ 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 №414 від 01.09.2022 р. "П ро внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року №726 "П ро бюджет Хустської 
територіальної громади на 2022 р ік" (зі змінами від 16 лютого, 24 березня, 05 квітня,12 квітня, 19 квітня, 05 травня, 08 червня, 06 липня, 15 липня, 04 серпня 2022 року)
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 .

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 ЬК О Ї РАДИ 04053714
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

7310 0443

(код Тилової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального 
господарства_______________________________ 0756100000

(наименувап і бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредіггування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Здійснення комплексу заходів в будівництві об’єктів житлово-комунального господарства міської територільної громади

7. Мста бюджетної програми
Здійснення комплексу заходів в будівництві об’єктів житлово-комунального господарства міської територільної громади



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

1 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства на території Хустської 
територіальної громади

0,00 500 500,00 500 500,00

УСЬОГО 0,00 500 500,00 500 500,00

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

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

І 2 -> 4 5
Усього 0,00

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

1 Видатки па будівництво каналізаційних об'єктів грн. Рішення 0,00 500 500,00 500 500.00
продукту

1 Обсяг ремонтних робіт та будівництва об'єктів водопроводу та 
каналізації, які планується викопати

м. Акти виконаних робіт 0,00 278,00 278,00

ефективності

1 Середня вартість 1 м. ремонтних робіт та будівництва водопроводу 
та каналізації

грн. Розрахунок 0,00 1 800,00 І 800.00

ЯКОСТІ

1 Відсоток побудованих каналізаційних об'єктів у відповідності до 
запланованих

в іде. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

Заступник міського голови 

ПОГОДЖЕНО: ^
Фінансове управління ВК Хустської МР \
(Назва місцевого фінансового органу) 9-Лд

/ / « * 0 /  ПГГ/П \ Д Л \ \// , /  і X і Л І \ -.-6 у, \\
Заступник начальника фінансового управління-начальник 
_ ~ ж ! . 1 1 І 6  |Ібюджетного Відділу — ~ ‘ ! І

% *-Ф \ 254Л0??Й / ^ -  і>7/
09.09.2022 ✓  '

(Дата погодження)

Іван Фетько

(ініціапк/ініціал, прізвище)

Марина Глеба

М.1І.



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)

09.09.2022_____________№ 83/02-05_________________

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

кредитування місцевого бюджету)

2. __________0210000__________
(код Програмної класифікації видатківта 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ К О М ІТЕТ Х У С ТС ЬК О Ї М ІС ЬК О Ї РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

3. 0217330 7330 0443 Будівництво-1 інших об'єктів комунальної власності 0756100000
(код Програмної класифікації видатківта 

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

кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) вндаткі в та кредитування місцевого бюджету)
(код бюджету)

*

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 250 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 250 000,00 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 №414 від 01.09.2022 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,! 2 квітня, 19 квітня, 05 травня, 08 червня, 06 липня, 15 липня, 04 серпня 2022 року)

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

№  з/п Ціль державної політики

1 Будівництво інших об'єктів комунальної власності громади

7. Мета бюджетної програми
Здійснення комплексу заходів будівництва об’зктів комунальноі власності на території Хустської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Витрати на благоустрій земельної ділянки



..Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Будівництво інших об'мунальної власності на території Хустської міської територіальної 

громади
0,00 250 000,00 250 000,00

УСЬОГО 0,00 250 000,00 250 000,00

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
Усього 0,00

Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 4 5 6 7
затрат

1 Витрати на благоустрій земельної ділянки грн. Рішення 0,00 10 000,00 10 000.00
2 Витрати на будівництво лінії вуличного освітлення вулиць фН. Кошторис 0,00 240 000,00 240 000.00

продукту

1 Площа земельної ділянки, на якій планується проводити благоустрій м.кв. Рішення 0,00 7,40 7,40

2 Кількість об'єктів, на яких планується виконати роботи од. Рішення 0,00 2,00 2,00
ефективності

1 Середні витрати на один кв.м фН. Розрахунок 0,00 1 341,ІЗ 1 341.13
2 Середні витрати на один об'єкт грн. Розрахунок 0,00 120 000,00 120 000,00

я кості
1 Відсоток виконаних робіт у відповідності до запланованих відс. Розрахунок 0,00 100.00 100,00
2 Відсоток виконаних робіт до запланованих відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

Заступник міського голови
1 1 1 
_ Л  ь Л м .

» А і А
Іван Фетько

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління ВК Хустської МР
(І Іазва місцевої» фінансової» органу)

Заступник начальника фінансового управління-начальпик 
бюджетного відділу . б \\

і і а  09.09.20226''- - ^  о !
• (Датії погодження), - 7?'І /  ч * -ь //

(ініціаяи/ініціал, прізвище)

и іш м и
Марина Глеба

(підіте)

р ,4 і. Г

МЛІ.



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)

09.09.2022_____________№ 83/02-05_________________________

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

кредитування місцевого бюджету)

2. _________ 0210000_________
(код Програмної класифікації видатківта 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

3. 0217380

(код Програмної класифікації видатківта 
к редагування місцевого бюджету)

7380 0490

(кодТипової програмної класифікації видатківта 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатківта кредитування бюджету)

Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших 
субвенції! з державного бюджету_______________________

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 18 609 850,82 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та
♦ ---------------------------------

спеціального фонду- 18 609 850,82 гривень.

5. Підстави для виконання бюдже тної програми 
Конститу ція 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 позачергової сесії VIII скликання Хустської міської ради №786 від 16.02.2022 року "П ро внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року №726 "П ро бюджет 
Хустьскої міської територіальної громади на 2022 р ік ""
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №414 від 01.09.2022 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 2022 року)________

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

1 Підвищення рівня медичної допомоги населенню
2 Забезпечення функціонування автомобільних доріг їх ремонт,'та утримання

7. Мета бюджетної програми
Розвиток медичного закладу охорони здоров'я.
Покращення стану інфраструктури вулиць і доріг комунальної власності на території Хустської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми
№  з/п Завдання

1 Забезпечення діяльності у напрямку покращення та оновлення матеріально-технічної бази
2 Будівництво мосту



9. І Іапрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5
і Створення належних умов для надання медичної допомоги мешканцям Хустської міської 

територіальної громади (капітальні ремонти)
0,00 2 583 091,60 2 583 091,60

2 Будівництво мосту через р. Ріка в урочищі Городилово м. Хуст Закарпатської 
області. Коригування

0,00 4 226 759,22 4 226 759,22

3
Реконструкція дороги до пам"ятки архітектури національного значення "Руїни Хустскього 
замку" з благоустроєм прилеглої території для покращення туристичної привабливості 
міста Хуста. Коригування.

0,00 11 800 000,00 11 800 000,00

УСЬОГО 0,00 18 609 850,82 18 609 850,82

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

1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п 1 Іоказники Одиниця
____ ВИМІНУ

Джерело інформації Загальний фонд
*

Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

1 Обсяг фінансування медичного закладу охорони здоров'я грн. Рішення 0.00 2 583 091,60 2 583 091.60
2 Видатки на будівництво мосту гри. Рішення 0,00 4 226 759,22 4 226 759.22
3 Обсяг видатків на реконструкцію дороги до пам'ятки архітектури грн. Рішення 0,00 11 800 000.00 11 800 000,00

продукту
1 Кількість установ од. Рішення 0,00 1,00 1,00
2 Кількість об"ктів, на яких планується виконати роботи од. Рішення 0,00 1,00 1,00
3 Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція доріг од. Рішення 0,00 1,00 1,00

ефективності
1 Середні витрати на одну установу гри. Розрахунок 0,00 2 583 091,60 2 583 091,60
2 Середня вартість ремонтних робіт одного об"єкту грн. Розрахунок 0,00 4 226 759,22 4 226 759,22
3 Середня витрата на проведені роботи фН. Розрахунок 0,00 11 800 000,00 11 800 000,00

я кості
1 Відсоток виконаної роботи до запланованої відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00
2 Відсоток виконаних робіт відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00
3 Відсоток фінансування у відповідності до запланованих відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

З аступ н и к м і сько го голови

ПОГОДЖЕЩН „__
Фінансове управлінця ВК Хустської МР 
(1 Іазва місцевого .фінансового:органу)\Ш\ « і ,
З аступі і и к п.а чад ь н и ка ф і н ансо во го у п равл і н н я- н ачал ь н и к 
бюджетіюговішнлутг'іО

09.09.2022

/  ч- 
ч>

(Дата погоджсння) У '{•7  \\
у/

Іван Фетько
(інішапи/ініціал, прізвище)

Марина Глеба



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)

09.09.2022_____________№ 83/02-05__________

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

кредитування місцевого бюджету)

2. __________ 0210000
(код Програмної класифікації видатні в та 

кредіггування 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 0756100000

(код Програмної класифікації вндатківта 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації вндатківта 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
вндатківта кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджстних асигнувань 25 214 088,79 гривень, у тому числі загального фонду 13 975 000,00 гривень та

спеціального фонду- 11 239 088,79 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 №414 від 01.09.2022 р. "Про 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, 06 липня, 15 липня, 04 серпня 2022 року).
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №407 від 01.09.2022 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.)
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 Н иБК ІЮ иА /І702/3.1/0083
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.

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

І Покращення стану інфраструктури вулиць і доріг загальною та місцевого користування



. Мста бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури вулиць і доріг незалежно від форми власності в дорожній доступності, створення безпечних умов дорожнього руху

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Утримання вулично-дорожньої мережі
2 Утримання вудим но-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 дорожного покри ття
7 Забезпечення капітальних ремонтів та реконструкцій доріг і тротуарів
8 Співфінансування експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, місцевого значення
9 Фінансове забезпечення робіт з поточного ремонту автомобільної дороги місцевого значення
І0 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 8 108 789,00 14 589 789,00

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

УСЬОГО 13 975 000,00 11 239 088,79 25 214 088,79

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

№ з/п І Іай м сн у в а н н Я ф М Ісц ев о ї / регіональної п р о г р а м и Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1 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 утримання вулиць і доріг комунальної власності 
Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 роки.

6 481 000,00 8 108 789,00 14 589 789,00

Усього 13 975 000,00 8 108 789,00 22 083 789,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5 6 7
затрат

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

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

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

4 Видатки на ремонт і утримання інженерного обладнання вулиць та 
доріг

грн. Рішення 49 000,00 0,00 49 000,00

5 Видатки на санітарну обробку вулиць грн. Калькуляція 49 000.00 0,00 49 000,00
6 Видатки на профілювання дорожнього покриття гри. Калькуляція 49 000.00 0,00 49 000,00

7 Видатки на ремонт дорі г та тротуарі в вулично-дорожньої мережі. грн. Рішення 0,00 8 108 789,00 8 108 789,00

8 Видатки на експлуатаційне утримання автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення

грн. Рішення 7 484 000,00 0,00 7 484 000,00



/
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Вартість співфінансування 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 Обсяг видатків на реконструкцію дороги до пам"тки архітектури гри. Кошторис 0,00 3 130 299,79 3 130 299,79
продукту

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

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

2 Довжина дорожньої розмітки на якій планується провести 
поновлення

км. Акти 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 встановити од. Акти виконаних робіт 70,00 0,00 70,00
5 Кількість годин за які планується провести полив доріг годин Розрахунок 142,00 0,00 142,00
6 Кількість дороги па якій планується провести профілювання кв. м. Договір 327,00 0,00 327,00
7 Площа шляхів, па яких планується провести капітальний ремонт. тис.кв.м Рішення 0,00 8,54 8,54
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 грн. Розрахунок 14 500,00 0.00 14 500,00
3 Середня вартість одного дорожнього знаку. гри. Розрахунок 700,00 0,00 700,00
4 Середня вартість одного дорожнього знаку ірн. Розрахунок 700,00 0.00 700,00
5 Середня вартість однієї години роботи грн. Розрахунок 345,00 0,00 345,00
6 Середня вартість однієї тис.кв.м. профілювання грн. 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 грн. Розрахунок 82 241,76 0,00 82 241,76
9 Середня вартість співфінансування на розробку одного проекту ірн. Розрахунок 10 000,00 0,00 10 000,00
10 Середні витрати на проведені роботи грн. Розрахунок 0.00 3 130 299,79 3 130 299,79

Я кості
1 Відсоток виконаного 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 
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

8 Відсоток відремонтованих дорігу відповідності до запланованих відс. Розрахунок 100.00 0.00 100,00

9 Відсоток готовності проектної окументації у відповідності до 
запланованої

відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

10 Відсоток фінансування у відповідності до запланованого відс. 1 Розрахунок 0.00 100,00 100,00
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Виконавчі органи місцевих рад. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна 
адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські
державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)_________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.09.2022_____________№ 83/02-05___________ •

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 х у с т е ь к о ї  МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

3. 0218311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредш-увашгя місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатківта кредитування бюджету)

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 10 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 10 000,00 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 позачергової сесії VIII скликання Хустеької міської ради №786 від 16.02.2022 року "П ро внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року №726 "П ро бюджет 
Хустьскої міськоїтериторіальної громади на 2022 рік"
Рішення виконавчого комітету Хустеької міської ради №414 від 01.09.2022 р. "П ро внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року №726 "П ро бюджет Хустеької 
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 2022 року)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення виконання заходів з охорони навколишнього середовища та раціонального виконання природніх ресурсів

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення здійснення заходів з реконструкції берегоукріплення



8. Завдаї 111 я бюджетної 11 рограм и

№ з/п Завдання

1 Охорона та раціональне використання природних ресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 0,00 10 000,00 10 000,00

УСЬОГО 0,00 10 000,00 10 000,00

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
Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

1 Обсяги видатків на проведенііяреконструкцй берегоукріплення русла 
річки

гри. Рішення 0,00 10 000,00 10 000,00

продукту
1 Кількість запланованих об'єктів. од. Рішення 0,00 1,00 1,00

ефективності

1 Середні витрати на проведення берегоукріплення та регулювання 
річок

гри. Розрахунок 0,00 10 000,00 10 000,00

Я кості
1 Відсоток обсягів видатків у відповідності до запланованих \ відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО: У у.
Фінансове управління ВК Хустської МР
(Назва місцевого фінансового органу)

_ Ц і  о  іЩ І .
Заступник начальника фінансового управління-начальник

' \ ^  \  о» і і
бюджетного відділу .

V ч* / і

09.09:2022

. /  ч ' 
Ч>

(Дата погодження). .. . ,ч , \ \ ?
/У

Іван Фетько
(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина Глеба



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)

09.09.2022_____________№ 83/02-05_________________________

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

кредитування місцевого бюджету)

2. ___________0210000___________
(код Програмної класифікації видатківта 

кредіггування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної

3. 0218721 8721 0763 ситуації у будівлі закладу охорони здоров'я за рахунок 
коштів резервного фонду місцевого бюджету

(код Програмної класифікації видатків та * 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатківта 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатківта кредитування бюджету)

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 583 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 2 583 000,00 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 №398 від 04.08.2022 р. про виділення коштів з резервного фонду бюджету Хустської міськоїтериторіально громади на 2022 рік. 
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №412 від 01.09.2022 р. "П ро 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., 08.06.2022 р., 06.07.2022 р., 04.08.2022 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



озвиток медичного закладу охорони здоров"»

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечення діяльності у напрямку покращення та оновлення матеріально-технічної бази

9. Напрями використання бюджетних коштів
іривень

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

1 2 3 4 5

1 Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення КИП "Хустська ЦРЛ ім. Віциньського 
О.П."

0,00 2 583 000,00 2 583 000,00

УСЬОГО 0,00 2 583 000,00 2 583 000,00

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
1 Ірограма фінансової підтримки комунального пскомерційного підприємства Хустська 
центральна лікарня ім. Віцинського О.П. Хустської міської ради на2021-2023 роки 0,00 2 583 000,00 2 583 000,00

Усього 0,00 2 583 000,00 2 583 000,00

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 фінансування гри. Рішення 0,00 2 583 000,00 2 583 000,00
продукту

Кількість об'єктів од. Рішення 0,00 1,00 1.00
ефективності

Середні витрати на один об'єкт гри. Розрахунок 0,00 2 583 000,00 2 583 000,00
Я кості

Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої відс. Розрахунок 0,00 100,00 100.00

Заступник міського голови 

ПОГОДЖЕНО: „ -----х,
/  /  Г(» у  \  - •

Фінансове управління ВК ХусгськоТ МР 
(Назва місцевого фінансового органу)

І і 1 с::(  \ й ? 3  і - о І;
Заступи и ̂ ■начальника4 фінансового управліния-начальник
бюджеі'нбтй.відЬіл^бА4'*0 ' '"У  "V- У Ї

\ \  0, 'Ь " л  •

________ 09.09.2022
(Дата погодження)

/ •

Іван Фетько
(ініціалн/ініціал, прізвище)

Марина Глеба


