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Найменування місцевої (регіональної) програми Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 02 Виконавчий комітет (головний розпорядник) 14,306,600 14,006,600 300,000 160,000

0210000 02 Виконавчий комітет (відповідальний виконавець) 14,306,600 14,006,600 300,000 160,000

22.12.2016 №470 165,400 165,400 0 0

0213192 3192 1030 -"- 135,000 135,000

0213242 3242 1090 -"- 30,400 30,400

22.12.2017 №856 6,873,700 6,713,700 160,000 160,000

0216013 6013 0620 -"- 1,421,000 1,421,000

0216020 6020 0620 -"- 5,292,700 5,292,700

0217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання -"- 160,000 160,000 160,000

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма благоустрою міста Хуста на 2017-2019 роки 22.12.2016 №473 3,656,000 3,656,000

0217461 7461 0456 22.12.2016 №474 3,215,100 3,215,100

0217610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва проект рішення 100,000 100,000

0217630 7630 0470 проект рішення 100,000 100,000

Додаток № 6
до рішення VIII сесії Хустської міської ради
VII скликання від 14.12.2018 року  № 1257

Розподіл витрат  бюджету  міста Хуст на реалізацію місцевих /регіональних програм у 2019 році
міського бюджету м.Хуст  у 2019 році

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код 
Функціонально
ї класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/, 
відповідального виконавця, найменування  бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

Дата та номер 
документа, яким 

затверджено місцеву 
регіональну програму

у тому числі 
бюджет 

розвитку

Програма діяльності громадських організацій міста, 
які потребують соціального захисту на 2017-2019 

роки

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має 

соціальну спрямованість

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

Міська програма надання фінансової підтримки 
комунальним підприємствам Хустської міської ради 

на 2018-2020 роки

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства

Забезпечення функціонування підприємств, установ та 
організацій, що виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма реконструкції, ремонту та утримання 
вулиць і доріг комунальної власності у м.Хуст на 

2017-2019 роки

Програма розвитку малого і середнього 
підприємництва в місті Хуст на 2019 рік

Реалізація програм і заходів в галузі 
зовнішньоекономічної діяльності

Програма фінансового забезпечення розвитку 
транскордонної співпраці виконавчого комітету 

Хустської міської ради на 2019 рік
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0218110 8110 0320 56,400 56,400

30.12.2015 №66 31,400 31,400

30.12.2015 №67 25,000 25,000

0218340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 22.12.2016 №472 140,000.00 140,000

0600000 06 Управління освіти, релігій та у справах національностей (головний розпорядник) 533,000 533,000 0 0

0610000 06 Управління освіти, релігій та у справах національностей (відповідальний виконавець) 533,000 533,000 0 0

22.12.2016 №479 533,000 533,000 0 0

0611020 1020 0921 -"- 300,000 300,000

0611040 1040 0922 -"- 35,000 35,000

0613140 3140 1040 -"- 198,000 198,000

0800000 08 Управління  соціального захисту населення (головний розпорядник) 3,221,200 3,221,200 0 0

0810000 08 Управління  соціального захисту населення (відповідальний виконавець) 3,221,200 3,221,200 0 0

22.12.2016 №497 3,221,200 3,221,200 0 0

0813033 3033 1070 -"- 1,450,000 1,450,000

0813180 3180 1060 -"- 509,000 509,000

0813191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці -"- 88,000 88,000

Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 
наслідків стихійного лиха

Програма створення та накопичення міського 
матеріального резерву та засобів індивідуального 
захисту органів дихання непрацюючого населення 

міста Хуст на 2016-2020 роки

Програма розвитку системи зв'язку, оповіщення та 
інформатизації цивільного захисту міста Хуст на 

2016-2020 роки

Програма охорони навколишнього  природного 
середовища в м.Хуст на 2017-2019 роки

Програма оздоровлення та відпочинку школярів 
м.Хуста на 2017-2019 р.р.

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми 
школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними 

школами-інтернатами

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів 

на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи)

Програма підтримки соціально-незахищених верств 
населення міста на 2017-2019 роки

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

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 
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0813242 3242 1090 -"- 1,174,200 1,174,200

1000000 10 Управління культури, молоді та спорту (головний розпорядник) 1,917,800 1,917,800 0 0

1010000 10 Управління культури, молоді та спорту (відповідальний виконавець) 1,917,800 1,917,800 0 0

22.12.2016 №484 218,700 218,700 0 0

1013131 3131 1040 -"- 18,800 18,800

1013140 3140 1040 -"- 199,900 199,900

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 22.12.2016 №482 427,200 427,200

22.12.2016 №483 1,271,900 1,271,900 0 0

1015011 5011 0810 -"- 83,700 83,700

1015012 5012 0810 -"- 26,100 26,100

1015041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд -"- 842,100 842,100

1015062 5062 0810 -"- 320,000 320,000

Всього 19,978,600 19,678,600 300,000 160,000

Секретар ради                                                                                                                                                                                                          В.Ерфан

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

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 в 

2017-2019 роках

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання 
Державної цільової соціальної програми «Молодь 

України»

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів 

на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи)

Програма проведення видовищних заходів на 2017-
2019 роки

Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті 
Хуст на 2017-2019 роки

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
олімпійських видів спорту

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 
здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
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