
ЗЛТВЕРДЖЕІЮ
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)

20.10.2022________________ № 94/02-05 .____________________________

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 

кредіггування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

3. 0210160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0756100000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредіггування 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 місцевог о бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призиачеиь/бюджстних асигнувань 57 658 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 57 609 200,00 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-VI від 08.07.10 зі змінами;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" № І63-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 №520 від 11.10.2022 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, 27 
вересня 2022 року).

6. 1 (ілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п І (іль державної політики

1 Керівництво і управління міської ради та виконавчого комі тету.

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 використання бюджетних коштів
гривень

№ з/н І Іапрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 оÔ 4 5
1 Забезпечення належного функціонування міської Ради та її виконавчого комітету 57 609 200,00 0.00 57 609 200,00
2 1 Іридбання предметів довгострокового використання 0.00 49 000.00 49 000.00

УСЬОГО 57 609 200,00 49 000,00 57 658 200,00

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 3 4 5 Є 7
затрат

1 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 247.00 0.00 * 247,00
1 Обсяг видатків гри. Кошторис 57 609 200.00 0.00 57 609 200.00

2 Обсяг видат ків на придбання обладнання та предметів 
до в і-остро ко во го кор и сту ва н н я

грн. Рішення 0,00 49 000,00 49 000,00

11 роду KTY
1 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. Книга реєстрації вхідної 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

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 лист ів. 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 варт ість на утримання однієїштат ної одиниці фН. Розрахунок 233 236.00 0,00 233 236.00

2 Середні витрати на іір!(дбання.од.ин(іш''облафі.ання та предметів 
довгострокового- користування

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

Я КОСТІ,
1 Відсоток вчасно виконаних доручені,, лист ів у.їх -загальній кількості в і де. Розрахунок 100.00 0.00 100.00
2 Відсоток придбаного обладнання порівняно до запланованого відсЛ Рішення 0,00 100,00 100,00
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Іван Фетько
(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина Глеба
(ініціали/ініціал. прізвище)



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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20. 10.2022________________ №  94/02-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

_______________________________  адміністрації, районні державні адмініст рації (управління, відділи)_______________________________
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головною розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. __________ 0210000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ к о м іт е т  х у с г с ь к о ї м іс ь к о ї ради
(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/біоджетних асигнувань 13 693 341,38 гривень, утому числі загального фонду 13 588 947,38 гривень та

спеціального фонду- 104 394,00 гривень.

5. 1 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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Рішення виконавчого комітет)' Хусгської міської ради №520 від
11.10.2022 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року №726 "Про бюджет Хусгської 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, 27 вересня 2022 року).
Рішення виконавчого комітету Хусгської міської ради №509 від 11.10.2022 р. про внесення змін до Програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської 
міськоїтериторіальної громади па 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., 01.09.2022 
Р->-______________________________________________________________________________________________

6. 1 Ц. і і 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 падання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми
.У) з/п Завдання

1 Забезпечення належного функціонування комунальних підприємств



Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

і 1 Іалання фінпідтримки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної 
іромади ( покриття вартості комунальних послуг, енергоносіїв, заробітної плати)

13 588 947,38 0,00 13 588 947,38

2 Закупівля тепломіра ......  ................. •0.00 43 394,00 43 394,00

3 Капітальний ремонт покрівлі частини будівлі дитячого відділення КІШ "Лікувально- 
діагностичний центр" Хустської міської ради по вул. Масарика Томата 13, м. Хуст

0,00 6! 000,00 61 000,00

УСЬОГО 13 588 947,38 104 394,00 13 693 341,38

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

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

1 2 4 5

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

13 363 506,00 104 394,00 13 467 900.00

Усього ІЗ 363 506,00 104 394,00 13 467 900,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело і пформаїСії Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
зал рал

1 Витрати па підтримку функціонування комунальних підприємств Ф". Рішення ІЗ 588 947,38 0.00 13 588 947.38
2 Обсяг видатків гри. Рішення 0.00 43 394.00 43 394,00
3 Обсяг видатків на ремонт покрівлі частини будівлі гри. Рішення 0.00 61 000.00 61 000.00

продукту
1 Кількість комунальних підприємств од. Рішення 1.00 0,00 1.00
2 Кількість тепломірів од. Рішення 0,00 1.00 1.00
3 Кількість об'єктів од. Звітніс ть установ 0.00 1.00 1,00

ефективності

1 Середні витрати на підтримку функціонування комунальних 
підприємств

гри. Розрахунок 13 588 947.38 0,00 13 588 947,38

2 Середі і я варті ел ь геп ло м і ра гри. Розрахунок 0.00 43 394,00 43 394,00
3 Середні витрати на об'єкт гри. Розрахунок 0.00 61 000.00 61 000.00

_____________________■"УСО _________________
1 Відсоток функціонування ЛС^^ИДО*Н«юС(Ндіірірємств V відповідності 

до заГпдаї.юваїюгбч <ї V  \ \
в і де. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

2 Відсолчжїзакупленої продукції доГзаплапбваїюї відс. Розрахунок 0.00 100.00 100,00
3 Відсоток викоііаногроботи у'відповідності до запланованої в і да Розрахунок 0.00 100,00 100,00
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Іван Фстько
прізвище)

Марина Глеба
прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження -

•'•••• ................ .......... . .Виконавчі органи місцевих.рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна' -
г :...... . , адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська; Севастопольська міські

держанні адміністрації. раПонн: державні адміністрації (управління, відділи)_______ __
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)! -

20.10.2022 ...................№ 94/02-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

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

кредитування місцевого бюджету)

__________ 0210000__________
(код 1 Ірої рамної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

в и к о н а в ч и й  к о м г п : і х у с т с ь к о ї  м іс ь к о ї  ра д ії
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

3. _____________0212152_____________ ________________2152 ______________  ___________ 0763___________  Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я__________  _______0756100000
(код І Ірогрдмної класифікації видатків та (код 1 нпової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджет іюї програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету)

кредіп ушіння місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних мризиачень/бюджетиих асигнувань І 538 300,00 гривень, у і ому числі загального фонду 1 538 300,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підс тави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28 червня 1996 року( зі змінами). Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-6 (із змінами); Закон України про охорону здоров'я, Наказ МФ та МОЗ 
.№>283/437 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" (зі змінами) від 
26.05.2010.Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №>836" Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складай пита виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Рішення 
виконавчого комітету Хустської міської ради №>520 від 11.10.2022 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, 27 вересня 2022 
року). Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №512 від 11.10.2022 р.’ТІро внесення змін до Програми часткової компенсації медикаментозного забезпечення окремих 
категорій населення Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 (зі змінами від 31.05.2021 р., 30.07.202 1 р., 23.12.2021 р., 05.05.2022 р., 06.07.2022 р.)

6. 1 (ілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Підвищення рівня медичної допомоги населенню

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

8. Завдання бюджетної програми__________________________________
№ з/п Завдання



И
9. І Іапрями використання бюджетних коштів

гривень
№ з/п 1 Іапрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 "> 4 5

1
Забесисчения використання кошт ів, передбачених програмою часткової компенсації 
медикаментозного забезпечення окремих категорій населення Хустської міської 
тер 11 тор і ги і ь но ї гром а ди

1 538 300.00 0,00 1 538 300.00

УСЬОГО 1 538 300,00 0,00 1 538 300,00

10. І Іерслік місцевих / регіональних програм, що 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 часткової компенсації медкаментозного забезпечення окремих категорій 

населення Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки
1 538 300,00 0,00 1 538 300,00

Усього І 538 300,00 0,00 1 538 300,00

І. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники Одиниця
ВИМІРУ

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 7
затрат

1 Забезпечення відшкодування по пільгових рецептах Ф»- Кошторис 1 538 300.00 0.00 1 538 300.00
2 Кількість закладі в од. Мережа медичних закладів 1.00 0.00 1.00

продукту
1 Кількість хворих, що потребують допомоги осіб Рішення 530,00 0,00 530.00

ефекти виості

1 Вартість коштів витрачених на одного хворого, що потребує замісної 
ниркової терапії

фН. Ф.7 37 242.00 0.00 37 242.00

2 Вартість коштів витрачених на одного хворого з пересадженими 
органами

фН. Ф.7 120 440.00 0.00 120 440.00

3 Вартість коштів витрачених на одного хворого на муковісцидоз фн. Ф.7 13 040.00 0.00 13 040,00
4 Вартїсь коштів витрачених на одного хворого на он ко гематологію гри. Розрахунок 13 775,00 0.00 13 775.00

5 Вартість коштів витрачених-на одного інваліда з психічними 
захворіованнямть

гри. Розрахунок 732,00 0.00 732,00

якості '

1 Рівень забезпечення потреби у  витратних матіфїаітах та виробах
//д* ,8' а і----г*Т\ \  -У о \ \медичного призначення ■

відс. Розрахунок 100,00 0.00 100,00



ЗА ТВ ЕРД Ж ЕН О ; ...........
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)

20,10,2022_____________№ 94/02-05

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 адмініст рації (управління, відділи)_________________________________ __________________
(кол Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. ___________0210000___________
(код І Ірограмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

в и к о н а в ч и й  к о м іт г г  х у с т с ь к о ї  м іс ь к о ї  ра д и
(найменування від нові дального виконавця)

04053714
(кол за ЄДРГІОУ)

3. 0213104 3104

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до самообслуговування 
у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

(код Програмної класифікації видатків га 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатківіа 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою нроїрамною класифікацією 
видатків і а кредитування місцевого бюджету)

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяі бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 15 367 300,00 t гривень, у тому чисті загального фонду 15 292 300,00 гривень та

спеціального фонду- 75 000,00 гривень.

5.1 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 Мінсоцполітики України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний 
захист та соціальне забезбезпечення". Постанови і розпорядження КМУ, Накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів виконавчої влади, Накази Державної 
казначейської служби України, інші нормативно-правові акти: укази і розпорядження президента України.
Рішення 11 Хустської міської ради VIII скликання №726 від 23.12.2021 "Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2022 рік"
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №520 від 11.10.2022 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 квіт ня, 12 квітня, 19 квітня, 05 травня, 08 червня, 06 липня, 15 липня, 04 серпня, 01 вересня, 16 вересня, 27 
вересня 2022 року).

6. 1 Іі-іі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п 1 Ііль державної політики

Реалізація затл ів  соціальної підтримки населення в частині забезпечення соціальними послугами за місцем проживання іромадяп. не здатних до самообслуговування



7. Мета бюджетної програми
Падання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального 
обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення, здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення.____________________________________

8. Завдання бюджетної програми

№ з/и Завдання

1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, нездатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних 
життєвих обставинах

2 Забезпечення надання соціального обслуговування соціальних нослут відповідним категоріям осіб за місцем проживання в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування

3 і Іадання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у життєвих складних обставинах та потребують сторонньої допомоги.

9 . 1 іапрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1
Падання матеріальних допомог та підтримка окремих категорій населення Хустської 
територіальної громади, а також виконання заходів передбачених міськими програмами 
соціального захисту населення

15 292 300.00 75 000.00 15 367 300,00

УСЬОГО 15 292 300.00 75 000,00 15 367 300.00

10 .1 Іерелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п і Іаймепуваиня місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п 1 Іоказники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

і кількість відділень од Штатний розпис 4.00 0,00 4,00

2 Кількість відділень у тому числі кількість відділень в умовах 
цілодобового перебувавня/проживання

од. Штатний розпис 1,00 0,00 1,00

3 кількість штатних одиниць персоналу од. штатний розпис 100,25 0.00 100.25

4 у лому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають 
соціальні послуги

од. штатний розпис 87,75 0,00 87,75

5 кількість установ од. Перелік об'єктів 1.00 0.00 1,00
продукту

1 чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)

осіб Зві тність установ 1 500,00 0,00 1 500.00

2 у тому числі з V групою рухової активності осіб Звітніс ть установ 22,00 0.00 22,00

3 чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням 
(наданням соціальних послуг).

осіб Звітність ус танов 1 200,00 0,00 ! 200.00



4 Кількість ліжок у відділенні в умовах цілодобового 
11 еребу ван н я / нрож и ва н н я

од. Облік 30,00 0,00 30,00

5
Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного і ину, сімей 
які о;пиниллся у складних життєвих обставинах охоплено соціальним 

супроводом.
од.

Звіт нісгь установ
1 145,00 0,00 1 І 45,00

ефекти ВІ! ості

г
• чисельність обслуговуваних на 1 Штатну одиницю професіонала, 

фахівця та робітника, які надають соціальні послуги осіб
, .......  Розрахунок.....................

1 1,00 ........ 6,00.... .............. и”оо

2
середні витрати па соціальне обслуговування (надання соціальних 

послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних 
відділень

грн/рік
Розрахунок

2 796,00 0.00 2 796,00

3
середні витрат и на соціальне обслуговування (надання соціальних 

послуг) 1 особи у відділенні в умовах цілодобового 
п еребу вання/п рож и ва і н і я

грн/рік
Форма Лгіі 12-соц

131 784,00 0.00 131 784,00

ЯКОСТІ

і
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної 
чисельності осіб, які потребують соціальних послугу відповідності 

до запланованого
відс.

Розрахунок
80,00 0,00 80,00

2
Відсоток прийомних батьків які пройшли навчання з метою 

підвищення їх виховною потенціалу у відповідності до 
запланованого

відс.
Розрахунок

100,00 0.00 100,00

3 Віісоток послуг, які надані ценлром-у відповідност і до запланованого
/ / &

відс. Розрахунок 80,00 0.00 80,00

4
Відсолок.сімб'ц.-ла осіб; якідісрббуваюгь у складних життєвих 

обоТїт.ііндх..-чияллсхдз\Ьрціаліьнфт)55у^р()воду л позитивним 
:■ резульгагбм \ відповідност і до запланованого

відс.
Розрахунок

80.00
&

0.00 80,00

Засі'упник \іісі>крі'0-і-(і.. .

<55 . у  °  хч
п о г о ^ ж ^ і ю ^

Ф ін а  ;сове Д.фх® і упТія^ВК; ХусіФщ<Оії 
(Назва міФісвбідУ'фша

І ~ 'І . . «
11ача.іьпкд< ф і із аі і с о воно'у 11 рД вд і т  )

\%  2544072Й
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(Дата погодження)

(жіціали/ініціал, прізвище)

Марина Глеба
(шщіали/інщіал. прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО :
Розпорядження .................  .......
Виконавчі opi.ai.ui місцевих рад. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна 
адміністрація (обласні державні адміністрації. Київська, Севастопольська міські
державні адміністрації, районні державні ад\їіііісіпагіії(Унрав.:ііппя. відділи)..... '

(найменування головногорозпорядника кошті» місцевого бюджету)

20.10.2022 № 94/02-05 ■

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Виконавчі органи місцевих рад, Рада мініст рів Автономної Республіки Крим, державна 
І- 0200000 адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні 04053714

_________________________________  адмініст рації, районні державні адміністрації (управління, відділи)_________________________________
(код 1 Ірограмної класифікації »идаткіи га (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. ___________ 0210000___________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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

04053714
(код за ЄДРІІОУ)

3. 0215041 5041 0810 Утриманки та фінансова підтримка спортивних споруд 0756100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевою бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

вилити і а кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

нидаїкік та кредитування місцевого бюджету)
(код бюджету)

4. Обсяг бюджет них призначснь/бюджстних асигнувань 2 731 066,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 731 066,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 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 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради .№520 від 11.10.2022 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 квіт ня, 12 квіт ня, 19 квітня, 05 травня, 08 червня, 06 липня, 15 липня, 04 серпня, 01 вересня, 16 вересня, 27 
вересня 2022 року).
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №509 від 11.10.2022 р. про внесення змін до Програми надання фінансовоїпідтримки комунальним підприємствам Хустської 
міської територіальноїгромади 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., 01.09.2022
р.).

6. 11,ілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

Збереження та підтримка в належному технічному стані існую чої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення функціонування комунальних підприємств



(
№ з/п Завдання

■ ] Утримання в иа'їсжіюму стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності а забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

9. 1 Іапрями використання бюджетних коштів
іривень

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

1 2 3 4 5
І Утримання та фінансова підтримка комунальних спортивних споруд 2 731 066.00 0.00 2 731 066,00

УСЬОГО 2 731 066,00 0,00 2 731 066,00

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

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

1 2 3 4 5
1 Програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустськоі 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки
2 731 066.00 0.00 2 731 066,00

Усього 2 731 066.00 0,00 2 731 066,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники Одиниця
виміру

} Іже ре; іо і 11 ф о р м а ці ї Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Витрати на підтримку функціонування комунальних підприємств гри. Рішення 2 731 066.00 0.00 2 731 066.00

продукту
Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання, 

яких здійснюються з бюджету
ірн. Рішення 1,00 0.00 і ,00

ефективності
Середні витрати на у і римапня однієї спортивної споруди 

комунальної формїї вла'еїюсті
відс. Розрахунок 2 731 066.00 0.00 2 731 066.00

• <, якості4' /  \Ч
Відсоток фумкціолув.ан.пя комуна-!ьшбшгідпф)сфств у відповідності 

до запланованої»
відс. Розрахунок 100.00 0,00 100.00

V-

3 ас т v п н и к м і с ь к о год юл̂ хші 

П 0
Фі паисове^пфпрїш ця~ ІЗІСУустськсф 
(І І аз ви мі.£ніфм/о фиі |іїі|Ь</s|h о оЬігЗну^

Іван Фетько
(іітііалк/ппціал. прізвище)

Марина Глеба
(і ні шал її/і ні шал, прі звите)



ЗЛТВГ.РДЖШО
Розпорядження
Викоманч! органи, місцевих рад. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна 
адміністрація (обласні державні адміністрації. Київська. Севастопольська міські
державі 11 адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)__________

(найменування головного рфнорядника коштів місцевого бюджету).

20.10.2022 ' № 94/02-05

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

_________________________________  адмініс трації, 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)

в и к о н а в ч и й  к о м іт к 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 ЄДРІЮУ)

0216030__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

6030______________
(код Типової програмної класифікації видаїхівта 

кредитування місцевого бюджсіу)

_________ 0620_________
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів_____________
(найменування бюджет ної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

0756100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетиих асигнувань 7 117 300,00 гривень, у тому числі загального фондх 7 117 300,00 гривень та

спеціального фонду- О.,00 гривень.

5. І Іідетави 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 низання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №520 від 11.10.2022 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, 27 
вересня 2022 року).
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №527 від 1 1.10.2022 р. про внесення змін до Програми благоустрою території Хустської міської територіальної громади на 2020- 
2022 роки . (із змінами від 16 лютого, 05 квітня, 19 квітня, 08 червня, 06 липня, 15 липня, 04 серпня, 01 вересня 2022 р.)

6. і Іі.чі державної полі зики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Підвищення рівня благоустрою Хустської міської територіальної громади

7. Мста бюджетної програми
Здійснення комплексу заходів з благоустрою



№ з/и Завдання

Утримання.об"сктів інфраструктури та благоустрою громади (утримання мереж іовнішного осві тлення.. утримання та поточний ремонт світлофорних об'єктів)
2 Вивіз твердих побутових відходів з кладовища
.1 Поховання одиноких, невюміьх та інших мешканців іромади
4 Оплата за електроенергію вуличного освітлення
5 Дератизація
6 Виготовлення паспортів об'єктів зеленого господаремва
7 Потомнй ремонт скверу вул. Духновича в м. Хуст

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Організація благоустрою Хустської міської територіальної іромади 7 117 300.00 0.00 7 117 300.00

УСЬОГО 7 117 300.00 0.00 7 117 300,00

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

№ з/ и 1 Іай.менувашія місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 1 Іроірима благоустрою тернрорії Хус тської міської терн іоріа.тьної іромади на 2020- 

2022 роки
7 117 300,00 0.00 7 117 300,00

Усього $ 7 117 300,00 0,00 7 117 300,00

1 1. Результативні показники бюджстпоГпрограми

№  з/п 1 Іоказники Одиниця
НИМФУ

} і.жере.ю і нформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

1 Видатки на у тримання інфраструктури та благоустрою ‘•pu- Рішеним 1 120 000.00 0,00 1 120 000.00
2 Витрати на вивіз твердих побутових відходів з кладовища Грн. Рішення 74 000.00 0.00 74 000.00

3 Витрати на поховання одиноких, невідомих та інших мешканців 
іромади

три. Кошторис 81 000.00 0,00 81 000,00

4 Витрат и на оплату за використану електроенергію грн Розрахунок 5 762 400.00 0.00 5 762 400.00
5 Витрати на проведення дерат изації грн. Акти виконаних робіт 20 000.00 0,00 20 000.00
6 Витрати на виготовлення паспортів готовності грн Рішення 10 000.00 0.00 10 000.00
7 Витрати на поточний ремонт скверу грн- Кошторис 49 900.00 0.00 49 900.00

продукту
1 1 Ісріол виконання робіт Mi сгнив Договір 12.00 0.00 12.00
9 Кількість вивезення ТПВз кладовища куб.м. Розрахунок 352.00 0.00 352,00
з Кількість поховань од. Акт и виконаних робіт 16.00 0.00 16.00
4 Кількіст ь кВт спожитої електроенергії ТИС. кВт./piK Розрахунок 1 079.00 0,00 1 079.00
5 Площа берегів річок, підвальних приміщень, підтоплених вулиць па 

яких планується провести дератизацію
кв м. Розрахунок 1 333,00 0,00 1 333,00

6 кількість кв.м виготовлення паспортів м.кв. Розрахунок 4.00 0.00 4.00
7 Кількість скверів, на яких плануют ь виконати робот и од. Розрахунок 1.00 0.00 1,00



1 ефекти ІЯІ ості

- - 1 : Серелш им датки. на утримання об'єктів інфраструктури та 
•благоустрою на місяць

.... . .і.рїі. Розрахунок • ■ • 93 333.00 ...........т ............... ... . .,.,,.^Л34дЗч6.0,г..„.. ,
; * . 3 Нарік,и, І куб м по вивезеннюТі ЇВ гри. Розрахунок 210.00 0.00 210.00

( .3 ' " ( 'средіїя нариси, одною поховання ■ гри. 'Розрахунок '5 ЇОО.ОО - ' : ■ 0.00 . 5 100.00
4 Сере дня ппртігі і» спожитМ електроенергії кіз 1 гри Розрахунок : 5.34 0.00 - - ...5..34 " ■ .

■ ■ ' ...........3 Передні т ії рал >і па ! кн м / гри. ! Розрахунок 15.00 • 0.0!)
і 6 і Середня вартість І'кв. м -діляикн \- ... ■ ■ гри. Розрахунок- : . - ../2 6! 1.00 . ; ....0.00. .• .

1 Середня вартість ремонту "гри. Розрахунок 49 900.66 0.00 49-900.00
ЯК'ОСТІ • .. .. .... . : ---V- -

1 Відсоток своєчасно наданих послугу відповідності до запланованих ніде Розрахунок 100.00 -  0.00 .....••ІОО.ОО
2 Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої. в іде. Розрахунок 100.00 0,00 100,00
3 Відсоток своєчасно наданих послуг ІЗ і де. Розрахунок 100,00 0.00 100.00
4 Відсоток викопаних:р'6б0т;у.відповідності до запланованих відс. Розрахунок 100,00 0,00 100.00

5 Відсоток 11 рове Де і юї робрт и д іо дератиза ції у відповідності до 
а ’/.1 ' ’ 'заігланбваної.

ніде. Розрахунок 100.00 0,00 100,00

6 Відсоток виконаноГроботіГу.вілновідііосгі до запланованої. відс. Розрахунок 100.00 0,00 100,00
7 Відсоток .вїлрсмон'іованйх 'лавок до занданованих відс. Розрахунок 100.00 0.00 100,00

) ( * « (  І , 0 п
1 * 5  \  ~ і й  Ц  - Л \

- \\С. < л \  сУ>' у  7 /і  і  --------------------------32ЛМ

к Г П  
[ 1  І 1 1} Д Д Д  І\ І на и Фстько 4—\ j - \g  - з V - -

П О ГОДЖ Е н
> ч. . ''V// х

<]>іііаіісоііС управління ВК^Сусфіг

Л '/У (тіпне)

\Ц>
(] Іазва м

О
І Іачальншч'/

МИ

І -<

ї!цка СоГ |̂о^шя1и У  ̂

ф V \У,

'^РЛЇНЛ

(пііціали/шшіал, прізвище)

Марина Глеба
(пищали/)тпкиї, прі липне)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Виконанні органи місцевих рад. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна 
адміністрація (обласні держдівш.адміністрації. Київська. Севастопольська міські
держави; адміністрації, районні державні адміністрації'(управління, відділи) _____

(найменування головної б розпорядника коштів місцевого-бюджету')

20.10 2022_____________№ 94/02-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

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

кредитування місцевого бюджету)

__________ 0210000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(кол за ЄДРПОУ)

3. __________ 0217130__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

7130______________
(код Типової програмної класифікації вндатківта 

кредитування міс цс його бюджету)

_________ 0421
(код Функціональної класифікації 

видатків га кредитування бюджету)

Здійснення заходів із землеустрою_______________________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

0756100000
(код бюджету)

-і. Обсяг бюджетних нризначень/бюджеттіих асигнувань 686 900,00 гривень, у тому числі загального фонд)

спеціального фонду- 380 000,00 гривень.

306 900,00 гривень та

5.! 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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання га виконання місцевих бюджетів”.
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №520 від 1 1.10.2022 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, 27 
вересня 2022 року).

6. І (і.ті державної полі гики, па досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 ■ Розмежування земель державної та комуїшьної власності, формування ринку землі, оновлення планово-картоірафічних матеріалів

7. Мста бюджетної програми
Ст ворення конкурент ного середовища, а також забезпечення надходження коштів від приват изації земельних ділянок до міського бюджету

8. Завдання бюджетної програми



✓ № і/п Завдання

1 Ірщісдсцнядоио-гсолсіичних робіт »і рахунок копти місцевого бюлжеіл'
.. ... . ? ы  • ••______ Г--:..._____ ___ Вигоіовлення проекіх- землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів м. Хуст, с. Кіреіці. с. Чертіж. с. Зарічне

■ .' ........ • і£............. Виготовлення технічної документації з нормативно грошової оцінки земель м. Хуст. с. Зарічне, с. Чертіж. с. Кіреші
• ..............1І—-.: ,г .у  .у - 1Ціііотоллеипя,проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у комунальну власність

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 **»0 4 5
1 Здійснення заходів із землеустрою 306 900.00 380 000.00 686 900.00

УСЬОГО 306 900,00 380 000,00 686 900,00

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

№ з/п 1 Іаймепування 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 тери торіальної громади на 2021-2023 роки

0,00 380 000.00 380 000,00

Усього (),()() 380 000,00 380 000,00

11. Результативні накатники бюджетної програми

№ 3/їі
V

11 оказії и к и Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 *■ 2 3 4 5 6 7
затрат

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

грн. Рішення 99 890,00 0.00 99 890,00

2
Обсяг видатків на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

гри. Рішення 192 010,00 0,00 192 010,00

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

4 Обсяг видатків на виготовлення проектів землеустрою, щодо 
відведення земельних ділянок \; комунальну власність

грн. Рішення 15 000,00 0,00 15 000,00

продукту
1 Документація із землеустрою топографо-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-гроінової оцінки земель ч 
Хуст, с. Зарічне, с. Чертіж. с. Кіреші

од. Розрахунок 0,00 1.00 1,00

4 Виготовлення проектів землеустрою, щодо відведення земельних 
ділянок у комунальну власність

шт. Розрахунок 2.00 0.00 2.00

ефекти виоп і
1 Середні ви грати на виготовлення однієї одиниці документації із 

землеустрою ліцензованою землевпорядною організацією
грн. Розрахунок 14 270.00 0.00 14 270,00



Середні витрати по' виготовленню проекту чсм.теустрою І поло 
ВСТанОВЛСННЯ'мСЖ населених Тіункті в м. Хуст. с. ІСіреш дс. Черггж.'с. 
__ і_______________________Запічне__________________ ‘_______

■ гри. Розрахунок 192 010.00 0.00 192 010,00

;Середні виграні по виготовленню технічної документації 1 

нормативно-грошової оцінки земель м Хуеі.с. Зарічне, с Черпж іа 
І________________1 с . Кіосі»і__________________________

гри. Розрахунок 0.00 .Шооо.ЬО 80 ооо,оо.

Середні ви граш по виготовленню проек тів землеустрою; щодо 
_____відведення іемельнпх ділянок у .комунальну власність

гри Розрахунок 7 500.00 0.00 7 500,00

Відсоток виготовленої ліцензованою землевпорядною організацією 
_________________ документації із землеустрою_________________

Розрахунок 100,00 0.00 100.00
Відсоток виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення 
меж паселених пунктів: м 'Хуст. с. Кіреші, с. Чертіж, с. Зарічне

В1ДС. Розрахунок 100.00 0,00 100,00

Відсоток виготовлення те'хнічнбз.документацн з нормативно-
//•С? г  ЬКОзГ ЛС' чл \ ■грошової оШнкн земель м. Хусгг, Сб'Зарічнс. с Чертіж та с Кіреші

______________
Розрахунок 0,00 100,00 100,00

Відсоток ВИГОІОВЛСИИЯ проектів землеустрою, щодо відведення
і)  -7 ! \ ' - ' . Х І 14земельних-, ділянок у комунальну власність_________

відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Застх'п 11 и к м і сь ко і о лккшви
"авЧМ%

,< с  /  » ї ї

^  ’ІУ * ->> /' с і -  п , о ' / /
П О ГОДЖІуНЬ:------

<1 > і п а 11 ео не уі і рдїц і і і (ця В К ,)хУрчФ ь%і 
(Назва місцевого фішійсй)Іого'о]?і'а^--

X І I Ч я ї / 1 Г о
11ача\!ї»іп.іТч\фііциіойіз()Г()

Зо 1ЙШ25----—------^
(Да і а.ііогфіжсішя)

МИ. 'ш^рдгнл

іача\п.

Іван Фетько
(ініціаяи/іжціап. прізвище)

Марина Глеба
(ішіиали/шщкиї. прі шнню)



І. 0200000

(код Програмної класифікації видатки* та 
кредитування місцевого бюджету)

ЗАТВНРДЖІ .1 ІО 
Розпорядження
Виконавчі органі! місцевих'-рад. Рада мійістрів.Автономної Республіки Крим, державна 
адміністрація (обласні державні адміністрації. Київська. Севастопольська міські . 
державні адміиіезпації. районні державні адміністрації (Управління, відділи) 

(найменування головного розпорядника кошті» місцевого бюджету)

20 10 2022_________ № 94/02-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна
адміністрацій (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні 04053714
адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)_________________________________

(на йме пулам ия головного розпорядника копит в місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

__________ 0210000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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

04053714
(код за ЄДРІЮУ)

3. 0217461 7461 0456
Утримання та розвиток авіомобільних доріг та дорожньої 
інфрастрх кіурн за рахунок коштів місцевого бюджсіу 0756100000

(код Програмної класифікації нмдліків :а 
креліп унашія місцевого бюджету)

(кодТнноіюї про:рамної класифікації нндаїківта 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацісю 
видатків та кредитування місцевою бюджету)

(код бюджету)

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

спеціального фонду- 10 932 088,79 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 "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 .№406 від 01.09.2022 р. про внесення змін до Програми благоустрою терні орії 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 Н11БККО 11 А/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. "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 квіт ня, 19 квітня, 05 т равня, 06 липня, 15 липня, 04 серпня, 01 вересня 2022 року).
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради .№>528 від 11.10.2022 р. про внесення змін до Програми реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної 
власності Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 роки" ( із змінами від 16.02.2022 р., 19.04.2022 р., 05.05.2022 р., 08.06.2022 р., 06.07.2022 р., 15.07.2022 р., 01.09.2022 р.,
16.09.2022 р.)_______________________________________________________________________________________________________________

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п 11.іль державної політики

1 Покращення стану інфраструктури вулиць і доріг запільного та місцевого користування



. Мста бюджетної прої рами
Пок|>;Уідеі»шст£»уїкгфрцот-|>у^кмурігіуу;іиць і дорії не;а-ісжііО від форми в.нісності в дорожній дротунпості, створення безпечних умов дорожнього руху

8. Завдання бюджетної програми
№ т и Завдання

] Утримання ну.нічно-дорожньої мережі
'Т Утримання ір.нічно-дорожньої мережі (влаштування дорожньої розмітки)
3 У і рнмаїїня вулично-шляхової мережі
-1 Установлення технічних іасобів регулювання (дорожні знаки)
5 Санітарна обробка вулиць
А 1 Ірофі.тювання дорожного покриття
7 Забезпечення капітальних ремонтів та реконструкцій доріг і тротуарів
8 Співфпіансувашія експлуатаційного уі римамия автомобільних доріг загального користування, місцевого значення
9 <]>ііілнсоне забезпечення робіт з поточного ремонту автомобільної дороги місцевого значення
10 Реконструкція дороги до пам'ятки архітектури

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№з/п І Іапрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 л 4 5
1 Утримання та розвиток автомобільних дорії та дорожньої інфраструктури 6 481 000,00 7 808 789,00 14 289 789,00
2 Снівфінаїїсуваїшя експлуатацій ного утримання автомобільних доріг заіильного 

користування місцевого знамения та поточний середній ремонт
7 494 000,00 0,00 7 494 000,00

1 Реконструкція лорогн до ішГяткп архітектури національного значення "Руїни Хустського 
іамку"

0,00 3 130 299,79 3 130 299,79

УСЬОГО 13 975 000,00 10 939 088,79 24 914 088,79

К). І Іерс.іік місцевих / реї іонадьних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№  ч/| 1 1 Іаіімсиування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 4 5
1 1 Ірограма благоустрою терирорії Хуєтської міської територіальної іромади на 2020- 

2022 роки
1 494 000.00 0,00 7 494 000,00

2 11 рої рама реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності 
Хуєтської 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

1 1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/и Показники Одиниця
виміру

Джерело і інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

1 Утримання вулич ію-дорожиьої мережі гри. Рішення 4 171 000.00 0.00 4 171 000.00
2 Витрат и на поновлення дорожньої розмітки та пішохідних переходів ірп. Кошторис 2 062 000,00 0,00 2 062 000,00
з Видатки на утримання вулично-шляхової мережі гри. Кошторис 101 000.00 0.00 101 000,00
4 Видат ки на встановлення технічних засобів регулювання (дорожні 

знаки)
гри. Рішення 49 000,00 0,00 49 000,00

5 Видатки на санітарну обробку вулиць ірн. 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 доріг та тротуарі в вулично-дорожньої мережі ірн. 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 4 84 000,00 0.00 7 4 84 000.00



9 •:
Вар гість сп і »фінансування проектно-когіггорисної документації на 
•проведенні* поточного середнього ремонту автомобільної дорої 11 

нагального користування місцевого значення
Сш&ш&я
і

-У. 10 000.1)0 ... у .......0,00........ 10 000.00............

- ^  ..... і;; Обсяг, видатків на реконструкцію дороги до пам"ткн архітектури •'If рн. Кошторис 0,00 3 1 30 299.79' ' ' 3 130-299:79 —
продукту

. j •• : 1 Іііоіца-вулично-дорожньої хіережігтіалкпгплапугться прЬвест и 
ліквідацію вибоїв дорожнього покриття)

кв: м . Акт и виконаних робіт ; 7 584,00 ' О.оо 7 :

2 Довжина дорожчіьої роз\и т і  на якій планується провесні 
поновлення

. км Акти виконаних робіт Р42;00 - ; • 0.09— - — ~ - - ... - 192:00

,:і: ... 3 Кількість дорожніх знаків, які планується виїо'совгп и. та вст.аиовігш. од Акти виконаних робіт 144.00 0.00 144.00
4 ■ . Кількість, дорожніх знаків які ігланусться виготошп и та встановити. - ' ■ ОД. Акти виконаних робіт 70,00_ - • ' • ' • - "_• ... 0,00 .- : — і;ч 70,00 . , ■

: .5 ... . ,. Кількіснії* годнії, за. як і. планується провести полив.доріг . .. -годин.. - .... 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... . 11.Ібпкгт.'іякІТі:' на'якнх планується провести капітальний ре.моп г. __ „.ЛТІС.КВМ Рішення 0.00 8.22 8.22
.. 8 ■ ■ Загальна протяжність 'лоріі іїа яких буде проведено ремонт км Рішення 91,00 0.00 * , 9 і :оо..ж; •. - .

9 Кількість об'єктів, які планують ремонту вати од. Рішення 1,00 0.00 1.00
10 Кільквсть об'єктів, на яких планується реконструкція од. Договір 0,00 1,00 1,00

е ф е к т и в н о с т і

1 Середня вартість 1 кв. м. поточного ремонту фн. 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 варт ість одного дорожнього знаку [рн. Розрахунок 700,00 _______ т _______ 700,00
4 Середня варт іст ь одного дорожнього знак\ фн. Розрахунок 700,00 0.00 700.00
5 Середня вартість однієї години робот и ірп. Розрахунок 345.00 0.00 345,00
6 Середня вартість однієї тис.кв.м. профілювання грн Розрахунок 150,00 0.0« 150.00
7 Середня вартість 1 тис.кв.м капітального ремонту гри. Розрахунок 0.00 950.00 950.00
8 Середня вартість 1 км відремонтованої дороги Ірп Розрахунок 82 241,76 0,00 * 82 241,76
9 Середня вартість співфінансування на розробку одного проекту фН Розрахунок 10 000.00 0.00 10 000.00
10 Середні витрати на проведені роботи ірн. Розрахунок 0.00 3 1 ЗО 299.79 3 1 ЗО 299.79

Я кості

1 Відсоток виконаного поточною ремонту площі вулично-дорожньої 
мережі v відповідності ло запланованого

в іде. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

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

в і де. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

3 Відсоток заміни та встановлення дорожніх знаків у відповідності до 
запланованих

в і де. Розрахунок 100,00 0,00 100.00

4 Відсоток виконаної роботи до запланованої в і де. Розрахунок 100.00 0.00 100,00
5 Відсоток профільованих доріг у відповідності до запланованих в і де. Розрахунок 100,00 0.00 100.00
6 Відсоток политих доріг v віповідності до запланованих в і де. Рішення 100,00 0.00 100.00

7
Відсоток відремонтованих за рахунок капітального ремонту площі 

вулично-дорожньої мережі у^віднрвідності до запланованих
в і де.

Розрахунок 0,00 100,00 100.00

8 Відсоток відремоігговаїґнх. лбріт v нідцовідцоет і до запланованих в і де. Розрахунок 100.00 0.00 100.00

9 ВІДСОТОК ІЧУТОВНОф{-І \̂рбЄКЛІ©ЬЙ^ЄНТф0і  ̂ВІДПОВІДНОСТІ до 
/ / ,>  . запланованої •. , ..

в і де. Розрахунок 100,00 0.00 100.00

10 Відсоток (Ьіі/аЗісЧлїФпїялгІзігичЬ.інлнбстІ і̂о зшіланованоїт') в і де. . Розрахунок 0.00 100.00 100.00

М.ГІ.


