
грн.

Код ТКВК

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, 

бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ

Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0300000 03 -92 400 -112 141 -204 541

0310000 03 -92 400 -112 141 -204 541

91209 0313202 3202 1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 

інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну 

спрямованість

Програма діяльності громадських організацій 

міста, які потребують соціального захисту на 

2017 рік

40 000 40 000

100203 0316060 6060 Благоустрій міст, сіл, селищ 
Програма  благоустрою  міста Хуста на 2017-

2019 роки 
-204 400 -204 400

100302 0316130 6130

Програма сприяння створення та діяльності 

об'єднань співвласників багатоквартирних 

будинків (ОСББ) в місті Хуст на 2017-2019 роки

-112 141 -112 141

100302 0316130 6130

Програма відшкодування частини кредитів, 

отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів 

енергозбереження багатоквартирних будинків у 

м.Хуст на 2017 рік

30 000 30 000

250404 0318600 8600 0133 Інші видатки

Програма створення та накопичення міського 

матеріального резерву та засобів індивідуального 

захисту органів дихання непрацюючого 

населення міста Хуст на 2016-2020 роки

42 000 42 000

1000000 10 -5 280 -5 280

1010000 10 -5 280 -5 280

091108 2413160 3160 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи)

Програма оздоровлення та відпочинку школярів 

м.Хуста на 2017-2019р.р.
-5 280 -5 280

1500000 15 0 0 0

1510000 15 0 0 0

091207 1513190 3190 1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, 

військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на 

оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

14 000 14 000

090412 0313400 3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення -14 000 -14 000

Додаток № 5

до рішення  VI сесії Хустської міської ради

VII скликання від  14.12.2017 року № 795

Зміни до Переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів

міського бюджету м.Хуст  у 2017 році

Виконавчий комітет (головний розпорядник)

Виконавчий комітет (відповідальний виконавець)

Управління  соціального захисту населення (головний розпорядник)

Управління освіти, релігій та у справах національностей (відповідальний виконавець)

0620

Управління освіти, релігій та у справах національностей (відповідальний виконавець)

Програма підтримки соціально-незахищених 

верств населення міста  на 2017-2019 роки

Управління  соціального захисту населення (відповідальний виконавець)

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних 

підприємств, районних виробничих об'єднань та інших 

підприємств, установ та організацій житлово-комунального 

господарства
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Код ТКВК

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код ВКВ/ 

ТПКВКМБ
Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ

Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2400000 24 29 440 22 671 52 111

2410000 24 29 440 22 671 52 111

091108 2413160 3160 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи)

Програма проведення масових заходів у справах 

сім'ї, дітей та молоді, підтримки та оздоровлення 

(відпочинку) обдарованих учнів Хустської 

міської ДЮСШ "Хуст-Нарцис" і Школи 

мистецтв м.Хуст у 2017-2019 роках

-560 -560

110502 2414200 4200 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи
Програма проведення видовищних заходів у 

2017-2019 роках
30 000 30 000

150101 2416310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
Програма розвитку фізичної культури і спорту в 

місті Хуст на 2017-2019 роки
22 671 22 671

Всього -68 240 -89 470 -157 710

Секретар ради                                                                                                                                                                                                          В.Ерфан

Управління культури, молоді та спорту (головний розпорядник)

Управління культури, молоді та спорту (відповідальний виконавець)
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