
 

Пояснювальна записка  

до проекту рішення «Про внесення змін до рішень міської ради 

від 22.12.2017 року №847 «Про міський  бюджет м. Хуст на 2018 рік» 

       (зі змінами від 27 лютого, 18 травня, 27 червня, 27 липня  2018 року)  

 

           Додаток 1. «Зміни до обсягу доходів міського бюджету на 2018 рік» 
 

         В додатку пропонується перерозподілити в межах загального обсягу 

податкові та неподаткові надходження, збільшити обсяг доходів загального 

фонду міського бюджету в сумі 4 550 000 грн. за рахунок перевиконання дохідної 

частини за 9 місяців 2018 року та освітньої субвенції з державного бюджету в 

сумі 3 420 500 грн., збільшити обсяг доходів спеціального фонду міського 

бюджету в частині субвенцій з інших бюджетів на суму 1 290 000 грн.  
 

          Додаток 2. «ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ  видатків міського бюджету 

м.Хуст на 2018 рік за головними розпорядниками коштів  

(у межах змін доходів, загального обсягу видатків міського 

бюджету та спрямування залишку коштів міського 

бюджету, що утворився на 01.01.2018 року, в тому числі 

залишок коштів освітньої субвенції) 

 

       В додатку пропонується внести зміни до видатків міського бюджету з 

розподілом на джерела: 

       - у межах змін обсягу доходів міського бюджету на 2018 рік в сумі           

4 550 000 грн.; 

       - у межах змін обсягу доходів міського бюджету на 2018 рік в сумі           

3 420 500 грн.; 

- у межах загального обсягу видатків міського бюджету; 

       - у межах змін обсягу видатків міського бюджету на 2018 рік в сумі           

1 290 000 грн. 

 

   Додаток 3. «Зміни до додатку №3 рішення міської ради "Про міський 

бюджет м.Хуст на 2018 рік" "Розподіл видатків міського 

бюджету м.Хуст на 2018 рік за головними розпорядниками 

коштів"" 
 

        В додатку 3 викладено обсяг міського бюджету на 2018 рік з урахуванням 

змін. 

 

             Додаток 4.   «Додаткові джерела фінансування міського бюджету на 

2018 рік » 

 

          Додатковими джерелами фінансування міського бюджету є зменшення 

обсягу загального фонду міського бюджету на суму 3 652 276,00 грн.  та 

збільшення  спеціального фонду міського бюджету в частині капітальних 

видатків за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) на суму 3 652 276,00 грн. 



         

       Додаток 5. «Зміни до Переліку місцевих (регіональних) програм, які 

фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету 

м.Хуст у 2018 році» 
 

 

           Зміни  по  міським програмам пропонується згідно додатку 5. 

  

       Додаток 6. «Зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, видатки 

на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів 

бюджету розвитку» 

 

          Зміни обсягу капітальних видатків та переліку об’єктів, видатки на які у 

2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку пропонується 

на суму 4 942 276 грн., в т.ч. за рахунок коштів, що передаються із загального 

фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 3 652 276,00 грн. 

 

 

 

                                                                Міське фінансове управління 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


