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Ро чпо рялження
Виконавчі органи місцевих рал. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна
армій-«праці» (обласні державні адміністрації. Київська, Севастопольська міські.....
держи« ні а;їм ін істрації, районні державні адміністрації (управління, відділи) ________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Оі .1 1.2 022 № 101/02-05

П А С П О Р Т

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

_______________________________  адмініст рації, районні державні адмініст рації (ун раннішій, відділи)_______________________________ _________________
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника кошті в місцевого бюджету) (код за ЄДРПО У)

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0210000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІНУГХУСТСЬКОЇ м іс ь к о ї  ради
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

3. 0215041 5041 081(3
У тримання та фінансова підтримка спорт ивних споруд 0756100000

(код Програмної класифікації »»датків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевою бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяі бюджет них ііризиачень/бюджетних асигнувань 2 754 289,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 754 289,00 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 "П ро деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
Рішення виконавчог о комітету Хустської міської ради №«509 від 11.10.2022 р. про внесення змін до Програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської 
міської територіальної громади на 2021-2023 роки . (із змінами від 16.02.2022 р., 24.03.2022 р., 05.04.2022 р., 1 9.04.2022 р., 05.05.2022 р., 08.06.2022 р., 06.07.2022 р.,04.08.2022 р., 01.09.2022
р.).
Рішення виконавчого комітету Хуетської міської ради №«550 від 28.10.2022 р. "П ро внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року №«726 "П ро бюджет Хустської 
територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами від 16 лютого, 24 березня, 05 квітня, 12 квітня, 19 квітня, 05 травня, 08 червня, 06 липня, 15 липня, 04 серпня, 01 вересня, 16 вересня, 27 
вересня , 11 жовтня, 28 жовтня 2022 року).

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

№  з/п Ціль державної політики

1 Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд.забезпеченії^ їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення функціонування комунальних підприємств



Заклання бюджетної програми

№  ч/п > За в/ їхній
>

.....1........................... |-У т-римапня » належному стан і лсиуючої-мсрсжі спортивних слюруд кому пальт юї-боруї « вл астсг їта  шості слот імп- іч-сфективтно функціонування для' проведення спорічівтіх мході-в

9. і Іанрями використання бюджетних кош тів
гривень

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

1 2 3 4 5
І Утримання та фінансова підтримка комунальних спорт ивних споруд 2 754 289.00 0.00 2 754 289,00

УСЬОГО 2 754 289,00 0,00 2 754 289,00

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

№  з/і І І Іаймснувапня місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 4 5
І 1 Ірограма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки
2 754 289,00 0,00 2 754 289,00

Усього 2 754 289,00 0,00 2 754 289,00

1 1. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники Одиниця
виміру

Джерел о і нфор м ації Загальний фонд Спеціальний фонд У сього

1 2 ">т 4 5 6 7
затрат

Витрати на підтримку функціонування комунальних підприємств гри. РІіЛСІІШІ 2 754 289,00 0,00 2 754 289,00

продукту
Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання, 

яких здійснюються з бюджету
гри. Рішення 1,00 0,00 1,00

ефекти вноеті
Середні витрати на уірдімання однієї спортивної споруди 

комунальної форм ̂ власності.
відс. Рої рачуио к 2 754 289.00 0,00 2 754 289,00

______________ /•''■ ■ } _______________________
Відсоток ф\ нк^фїтііуікїіїїіяжомуналь/ііруб|'ц5Її.рисмств у відповідності 

/  У У  /  до зарлаїківаного \\
відс.

-----------\--------
Рої рахунок 100.00 0,00 100.00



( "МПВІРДЖНІЮ
І '  І ік з і Міністерства фінансів України26 серпня 2014 рокузЧ» 836

і у}>едяісщі накачу Міністерства фпіаіісі» України ніл 2і) фудня'2013 року.№ Г2097 ..... ~

ЗМ  ВііРДЖННО 
Розпорядження
Ви конанні органи місцевих рад. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна 
адміністрація (обласні державні адміністрації. Київська, Севастопольська міські 
ло п у ш ш і адміністрації, районні держанні алмїністраціПуїтаїеііння. відділи)" 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01 11.2022_____________№ 101/02-05 *________  ' /

ПАС ПОРТ
бюджетноїпрограми місцевого бюджету на 2022 рік

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрі!! Автономної Республіки Крим, державна 
І. ()200()(Ю адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні 04053714

____________________________ _ адміністрації, районні державні адміністрації(ун равлішиї, відділи)_______________________________ ______________________
(кол Програмної класифікації вилатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПО У)

кредитування місцевого бюджету)

2 . __________ 0210000____________  ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ ГУДИ ________________________________________ 04053714
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця)

кредитування місцевого бюджету)

3. 0217380 7380 0490

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової проірамної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призиачепь/бюджетних асигнувань 14 930 324,42 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 14 930 324,42 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 №549 від 28.10.2022 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, 08 червня, 06 липня, 15 липня, 04 серпня, 01 вересня, 16 вересня, 27 
вересня , 11 жовтня, 2022 року).

6. І Іі.іі державної політики, па досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п 1 (іл і, державної іюлітихи

1 Підвищення рівня медичної допомоги населенню
2 Забезпечення функціонування автомобільних доріг їх ремонту та утримання

7. Мета бюджетної програми
Розвиток медичного закладу охорони здоров’я.
Покрашення сіану інфраеч рукгури 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-технічігоїбйзи

(код за ЄДРПО У)

Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших 
еубвсицій з державного бюджету________________________

(наймепушіння бюджетної програми згідно з Типовою проїрамною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0756100000

(код бюджету)



2 Будівництво мосту Ч і

_______ І________ Реконструкція дороги до нам яікті архітектури /  /

9. Напрями використання бюджетних кошті»
гривень

№ з/n 1 Іапрями викорисіашїя бюджетних коштів Заі аіьиш'і фонд. Смеціаіьний фонд Усього

1 2 3 4 5

і Створення належних умов для надання медичної допомоги мешканням Хустської міської 
територіальної громади (капітальні ремонт)

. 0.«) 2 583 001.60 2 583 091.60

2/ ' Будівництво мосту через р Ріка в урочний Городилово м. Хусг Закарпатської 
області. Кориіувания

0.00 ; 547 232.82 547.232.82

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

0,00 11 800 000,00 11 800 000.00

УСЬОІ 0 0,00 14 930 324,42 14 930 324,42

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 о 4 5
Усього 0,00

1 1. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п 1 Іоказники Одиниця
виміру

Джерело і інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

І Обсяг фінансування медичного закладу охорони здоров'я Ф» Рішення 0.00 2 583 091,60 2 583 091.60
2 Видатки на будівництво мосту ф" Рішення 0.00 547 232.82 547 232,82
3 Обсяі видатків на реконструкцію дороги до пам'ятки архітектури гри. Рішення 0.00 11 800 000.00 1 1 800 000,00

продукту
1 Кількість установ од. Рішення 0,00 1,00 1,00
2 Кількість об "кіч в. на яких планується виконати роботи од. Рішення 0.00 1.00 1.00
3 Кількість об'єктів, па яких планується реконструкція доріг од. Рішення 0,00 1.00 1.00

ефек ти ВIIості
1 Середні ви грати па одну установу фН . Розрахунок 0.00 2 583 091,60 2 583 091.60
2 Середня ВарТ!СТЬ.рЄМ01!ТНИХ..робп одного об"єкту фІІ. Розрахунок 0.00 547 232,82 547 232.82
3 Середия''витрата ііапроведені роботи три. Розрахунок 0.00 11 800 000.00 11 800 000.00

Серб4 я кості
! Відсоток виконаної роботи до запланованої в і де. Розрахунок 0.00 100,00 100.00
2 і: - Відсоток вЦк4лнаіїих''робії в і де Роз рахунок 0.00 100.00 100.00
3 ВідсотоклІіінццсу’ваніія у із і л 11 о в ід б ості до Запланованих в і де. Роз рахунок 0,00 100.00 100,00

Іван Фетько
(ініціали/ініціал, прізвите)

Марина Глеба



■*ПВЕРЯЗКЕМО
( .і зГМі иістсрсг на фіна неї» України 26 серпня 20! *5 року X? 8л6 
^ , ; jTK.vi-i.Kiui наказу М  ипсгсрства фі мансі в У краї т і  від 20 : рудня 20! 8 року № ! 200)

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
РоШОрЯ.ГАСІ IIІЯ

Викоіавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна 
адміністрація (обдаси: державні адміністрації. Київська,Севастопольська міські
..держав ні адміністрації, районні державні а.гм і ліс шації .(управління, відділи)...................

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01 .1 1,2022___________________ №  101 /02-05 ’___________________________________

II.VCII ОРТ
бюджетної програм її viicucB ого бюджету на 2022 рік

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

_______________________________  адмініст рації, районні державні адміністрації'(упрапліні»», відділи)_______________________________  _________________
(код 1 Ірограмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника каплі »місцевого бюджету) (код за €ДРІ Ю У )

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0210000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ _____
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за Є ДРГІО У)

_________ 0217693_________
(код Програмної класифікації видатків га 

кредтування місцевого бюджету)

_______________ 7693_______________
(код Типової нроірамної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

__________ 0490__________
(код Функціональної класифікації 

видатківта кредитування бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю_______ _
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою программою класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

0756100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначєиь/бюяжстних асигнувань 117 900,00 гри вені», утому числі загального фонду 117 900,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України від 28 червня 1996 року( зі змінами).
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-6 (із змінами);
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" №  І63-ХІУ від 06.10.1998 року. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р №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 бюджет них програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання". Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №328 від 06.07.2022 р. "П ро внесення 
змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року №726 "П ро бюджет Хустської терні оріальної громади на 2022 рік" (зі змінами від 16 лютого, 24 березня, 05 квітня, 12 квітня, 19 квітня, 
05 травня, 08 червня 2022 року). Службова записка начальника УПМІСВ виконавчого комітету Хусгскьої міської ради №113/010-07 від 01.11.2022 р.

6. Цілі державної полі гики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п І (іль державної політики

1 Забезпечення економічної діяльності органів місцевого самоврядування

7. Мета бюджет ної програми
Створення конкурентного середовища, а також забезпечення надходження коштів від приватизації комунального майна до міського бюджету та здійснення іншої діяльності органу 
місцевого самоврядування________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8, Завдання бюджет ної програми
№ ч/н Завдані w

1 Виготовлення технічної документації для оформлення права власності на об "сон комунальної власпостїтериторіаіьної громади
2 Забезпечення проведення незалежної експертноїоцінки для визначення ринкової вартості об'єкті в комунальної ш.ас пості територіальної громади
3 Сплата судового збору



1амрями використання бюджетних коштів

№ ’)/п Напрями використання бю дж етних коштів ЗагальніїГі фонд Спеиіальпий фонд Усього
1 2 3 4 5

1 .Виготовлення технічної документації для оформлення права власності на об'єкти . 27 (»40.00 0.00 27 640.001
ком\ пальної в;;асносгі територіальної громаді:

2 " 2 'Забезпеченняпроведення належної скспер;печ оцінки для визначення ринкової вартості 
бб"сктів комунальної власності терп гориш»но; громади

6Ь 500,00 0,00 66 500.011

3 3.Сплата судового збору 23 760,1)0 0.00 23 760.00
УСЬОГО 117 900.00 0,00 117 900,00

10. ГІерсді к місцевих / регіональних програм, що виконуються у окладі бюджетної програми

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

1 2 ->Л 4 5
Усього 0,00

1 1. Результативні показники бюджетної програм и

№  з/п 1 Іоказники Одиниця
виміру

Джерело інформаїіії Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

1 Обсяг видатків па виготовлення технічної документації ірії. Рішення 27 640,00 0.00* 27 640,00
2 Обсяг видатків на забезпечення проведення незалежної експертної 

оцінки для визначення ринкової вартості об’єктів ком власності
гри Рішення 66 500,00 0,00 ,к 66 500,00

3 Загальна сума судового збору грн Рішення 23 760.00 0,00 23 760.00
продукту

1
Кількість об'єктів комунальної власності міста, що потребують 

виготовлення технічної документації для оформлення права 
власності

шт.
Перелік об’єктів

10,00 0,00 10,00

2 Кількість об"сктів комунальної власності міста, що потребують 
незалежної експертної оцінки майна

ШТ. Перелік об"єктів 41,00 0,00 41,00

3 Кількість процесуальних документів од Підтверджуючі матеріати 7.00 0.00 7.00
ефективності

1 Середні ви трати на виготовлення однієї одиниці 
нравовстановлюючих документів (технічного паспорта)

гри. Розрахунок 2 764.00 0,00 2 764.00

2 Середні витрати на виготовлення однієї одиниці експертної оцінки  
майна

гри. Розрахунок 1 622,00 0,00 1 622,00

3 Середній розміргсУЗіовоіо збору за одним позовом фН . Розрахунок 3 394,00 0.00 3 394,00
. якості

1 Відсоток вінуїрблеірДіі равовеїшіошітоючих документів до 
І /і. '.'ЗаплацоізаноїХілікості,

в іде. Розрахунок 100,00 0,00 100.00

2 ВіасОтоК вії тсббврсі.іпх екуіїсрпінх оцінок відс. Розрахунок 100,00 0.00 100,00
3 В і дЬоїок сум судової (.Узборм до заґшн юваї шх відс. і Розрахунок 100,00 0,00 100,00
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1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ЧХ'Пі ІРЯ.Ж Е1 ІО
у  тіїаі Міністерства фінансів України 26 серпня 20 ІД року № 836

( у рез&г сії наказу Міністерства фінансів У країни під 29 грудня 2018 року Nt 12209)'

ЗА TBF гРДЖЕНО
.............. ........... . ..........  Розпорядження

Вико і: іііїчі органи місцевих рад Рада міністрів Автономної Республіки Крим, держаний- 
атмліьсі рація-(обласні держави: адміністрації. Київська. С’ейасіопольська м іські

2W  _....._г держави їадміністрації, районні державні-адміністрації (управління, відділи)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01 1 1 2022___________ № 101 /02-О?_____________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевогобюджету на 2022 рік 

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної* Республіки ICpiivi, державна
адміністрація (обласні державні адміністрації, 1Cііїікьіса,Севастопольська міські державні 04053714
адмініст рації, районні державні адмініст рації (хира вміння, відтіля)_______________________________ ______________________

(наГімснувашія головного роіпорядника коїш ів місцевого бюджету) (код та ЄДРІІО У)

_________ 0210000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

В И К О Н А В Ч И Й  К О М ІТ Е Т  Х У С Т С Ь К О Ї М ІС Ь К О Ї РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

3. _________ 0218240_________
(код Програмної класифікації в и д а ти  та 

кредитування місцевого бюджету)

_____________ 8240_____________
(код Типової програмної класифікації видаї ктв та 

кредитування місцевого бюджету)

___________<1380_____________  Заходи та  роботи т тер и то р іал ьн о ї оборони_________________
(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

0756100000
(код бюджету)

4. Обсяі бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 469 494,40 гривень, у тому числі загального фонду 5 100 000,00 гри вені» та

спеціального фонду- 369 494,40 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 комітету Хустської міської ради №510 від 11.10.2022 р. "П ро внесення змін до Програми матеріально-технічного забезпечення батальйону територіальної 
оборони (військова част ина Л7124), який формується в Хустському районі з постійним місцем дислокації в м.Хуст па території Хустської міської територіальної громади на 2022 рік. 
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №549 від 28.10.2022 р. "П ро внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року №726 "П ро бюджет Хустської 
територіальної і ромади 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, 11 жовтня 2022 року)__________________________________________________________________________________________

6. 1 (і.ті державної полі гики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№  з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення державного суверенітету та незалежності України

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

8. Завдання бюджетної програми
№  з/п Завдання

1 Забезпечення належних умов для діяльності бататьйону територіальної оборони



рями використання оюджетних КОШ ТІВ 1 V
з

№  з /11 1 Іапрями використання бюджетних коштів За гал м іий фонд Спеціальний фонд Усього
1 : . , 2  і .... 3 4 5

І ‘ .Матеріально-технічне забезпечення батальйону територіальної оборони (військовая асглна 
А7124)

5 1 ПО 000.00 і - 0,00 5 100 000.00

1 1ІрпдбшіНя автомобільних |і рапсіїбріих засобів !Ш  • 369 494,40 369 494,40
УСЬОГО 5 100 000,00 369 494,40 5 469 494,40

10. Перелік місцевих/регіональних програм, іцо виконуються у складі бюджсгпої ігрограми
гривень

«Ж. Ж . „ч ! іай.менування: .місцевої/ реї іоналі.пої програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5'

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

5 100 000,00 369 494,40 5 469 494,40

Усього 5 100 000,00 369 494,40 5 469 494,40

Результативні показники бюджетної програми

№  з/гі Показники Одиниця
виміру

Джерело і і іформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6- 7
затрат

І Обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення особового 
складу

ірн. Рішення 273 000.00 0,00 273 000.00

2 Обсяг видатків на придбання запчастин для транспортних засобів гри. Програма 227 000.00 0,00 227 000.00
3 Обсяг видатків на закупівлю зимового одягу гри. Рішення 4 600 000.00 0.00 4 600 000,00
4 Обсяг видатків на придбання автомобільних транспортних засобів грн. Рішення 0.00 369 494,40 369 494.40

продукту
1 Кількість одиниць придбаного товару од. Розрахунок 2 019.00 0.00 2 019,00
2 Кількість придбаних запчастин од. Розрахунок 35.00 0.00 35.00
3 Кількість придбаного зимового одягу од. Розрахунок 3 270.00 0,00 3 270.00
4 Кількість автомобільних транспортних засобів од. Розрахунок 0.00 1,00 1.00

ефективності
1 Середня вартість одиниці придбаного товару грн. Розрахунок 135.00 0.00 135.00
2 Середня вартість запчастин грн. Розрахунок 6 486.00 0.00 6 486.00
3 Середні витрати за одиницю ірн. Розрахунок 1 407.00 0.00 1 407.00
4 Середні витрати на одну одиницю грн. Розрахунок 0.00 369 494.40 369 494.40

„ Я КОСТІ
1 Відсоток викоианняд!'відпошдіюстгд6.;запланованого в і де. Розрахунок 0.00 100,00 100.00
2 Відсоток придбаних запчастііндХ в і де. Розрахунок 100.00 0.00 100.00
3 Відсоток придбаного.у-від'повідносзз.дб зафз'ацованого в і де. Розрахунок 100,00 0,00 100,00
4 Відсоток ііридбанбїм'.тбвару.уЗві'дповідноСтГдоЗагїлановаїкно в і де. Розрахунок 100.00 0,00 100.00

У 0 Іван Фетько
(пійисУ^ У (ініціали/ініціал, прізвище)

Марина Глеба


