
Виконання бюджету м. Хуст 

за  2017 рік 

 
Дохідна частина 

Дохідна частина бюджету м. Хуст за 2017 рік склала 328 368,2 тис.грн., в 

тому числі офіційні трансферти з державного та обласного бюджетів 173 013,4  

тис.грн. Отже, власні доходи міста в 2017 році склали 155 354,8 тис.грн. 

Дотації у 2017 році затверджені в розмірі – 1 346,7 тис.грн., тобто 1,0 % від 

всіх планових надходжень до загального фонду міського бюджету. Станом на 

01.01.2018 року надходження склали 1 346,7 тис.грн,  тобто 100,0 % до плану на 

звітну дату. 

Субвенції в уточненому розписі доходів бюджету на 2017 рік затверджені в 

розмірі – 174 117,4  тис грн. За 2017 рік надходження склали 173 013,4 тис.грн., 

що становить 99,4 відс. до плану за звітний період, або 52,7 відсотки від всіх 

надходжень до загального фонду та спеціального фонду міського бюджету. 

Надходження до загального фонду міського бюджету у 2017 році склали                           

293 763,8 тис.грн., при запланованих 292 706,9 тис.грн., тобто 100,4 %.  

Виконання затверджених показників загального фонду (без трансфертів) 

становить 101,6 %, тобто при затвердженому плані 134 889,2 тис.грн. надійшло 

коштів у сумі 137 032,3 тис.грн.  

Темп зростання надходжень податків і зборів (обов’язкових платежів) до  

місцевого бюджету  у  2017 році в порівнянні до 2016 року становлять 124,8 

відсотка, або на  27 279,0  тис.грн. більше. 

Основними платежами надходжень загального фонду є податок та збір на 

доходи фізичних осіб та акцизний податок. 

У 2017 році норматив відрахування податку на доходи фізичних осіб до 

бюджету міста становив 60 %.  

У січні-грудні 2017 року надходження податку  на  доходи  фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді 

заробітної плати становили –  56 439,9  тис.грн., у 2016 році надійшло коштів у 

сумі  37 010,3 тис.грн.  У  порівнянні до 2016 року є  приріст  на  19 429,6 тис.грн., 

або 152,5 відсотка. Виконання плану по даному виду доходів становить 100,2 %. 

Таке зростання спричинено збільшенням розміру мінімальної заробітної плати. 

Найбільшими платниками податку  на  доходи  фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати до  

міського бюджету у 2016 році були (60%): РФ «Львівська залізниця» (3173,5 

тис.грн.), ВАТ ЕК «Закарпаттяобленерго» (1797,6 тис.грн.), ТОВ «Хустекс ЛТД» 

(1608,8 тис.грн.), ТОВ «Європейська фабрика» (787,2 тис.грн.), Хустська філія ПАТ 

«Закарпатгаз» (725,5 тис.грн.), ТОВ «Немецтек» (770,2 тис.грн.), ПП Браєр 

Й.Й.(645,0 тис.грн.), ТОВ «Хустфарм» (893,5 тис.грн.), ДП «ЯС Експорт» (726,1 

тис.грн.). 

Податок на доходи фізичних осіб - військовослужбовців, та осіб рядового і 

начальницького складу затверджений у бюджеті на 2017 рік в сумі  1 850,0 тис.грн. 

Фактичні надходження  2017 року склали 1 973,2 тис.грн., що на 123,2  тис.грн. 

більше від планових показників. Виконання до 2016 року становить 132,5%. 

Податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із 

доходів платника податку інших ніж заробітна плата надійшло у сумі 368,2 

тис.грн. при планових показниках 356,0 тис.грн. Виконання становить 103,4%. У 

порівнянні до 2016 року надходження зменшилися на 30,0 % у зв`язку з виплатою 



податку на доходи у вигляді дивідендів ТОВ «Хустфарм». У 2016 році дане 

товариство сплатило до бюджету міста 210,0 тис.грн.(60%), у 2017 році ТОВ 

«Хустфарм» податок на девіденди не сплачували.  

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування  при  плані 1 598,0 тис.грн. надійшов у сумі              

1 670,4 тис.грн., що становить 104,5 відсотка. Порівняно до відповідного періоду 

минулого року надходження зменшилися на 1 222,7 тис.грн.у зв`язку із 

зменшенням задекларованих сум найбільших платників даного виду податку - ПП 

Тимчик Й.Й, Браєр Й.Й, Мандрик М.Й., Луцак М.Й. Дані платники сплатили до 

бюджету міста у 2016 році 2077,2 тис.грн., тоді як у 2017 році 402,1 тис.грн. (60%).  

У 2017 році заплановано податок на доходи фізичних осіб від оподаткування 

пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання,що 

сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України у сумі 26,0 

тис.грн., поступлення яких становлять 28,4 тис.грн. (109,4%).  

У 2017 році від комунальних підприємств міста поступили кошти податку на 

прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності у сумі                

371,0 тис.грн., що становить 100,0% до запланованого показника та 167,9% до 

надходжень попереднього року. Надходження збільшилися у зв`язку з збільшенням 

прибутку Хустським ВУВКГ та  КП «Хуст-тепло». 

Надходження рентної плати за використання лісових ресурсів становить 100,2 

% до планових показників. Поступлення складають 35,5 тис.грн. при запланованих 

35,4 тис.грн. 

Акцизний податок з реалізації підакцизних товарів є значним джерелом 

дохідної частини бюджету міста, поступлення від якого становлять 41 516,5 

тис.грн. при запланованих  41 327,7 тис.грн. (100,5%). В тому числі: надходження 

акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) становлять 

3 668,6 тис.грн., акцизний податок з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (пальне) – 14 153,6 тис.грн., акцизний податок з реалізації 

суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 23 694,2 

тис.грн. Найбільшими платниками акцизного податку з роздрібної торгівлі у 2017 

році були ТОВ «Закарпатська пивна компанія» (4117,4 тис.грн.), ПП Тимчик Й.Й.               

(8565,9 тис.грн.), ПП Браєр Й.Й. (6216,3 тис.грн.). 

До бюджету міста у 2017 році надходження податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки склали 1040,9 тис.грн. при запланованих                      

1018,7 тис.грн., в тому числі 599,8 тис.грн. - від фізичних осіб та 441,1 тис.грн.  - 

від юридичних осіб. 

Транспортний податок поступив у сумі 124,2 тис.грн. при запланованих 

124,1 тис.грн. Виконання становить 100,1 %.  

Плата за землю справляється у формі земельного податку та орендної плати 

за земельні ділянки і становить 37,7 % місцевих податків. При плані 10 473,1 тис. 

грн. у 2017 році надходження склали 10 938,1 тис. грн., що становить 104,4 

відсотки. Порівняно з відповідним періодом 2016 року обсяги надходжень по платі 

за землю збільшилися на 10,1 відсотків. або на 1002,2 тис.грн. у зв`язку із 

переглядом договорів  та застосуванням у договорах оренди земельних ділянок 

індексу споживчих цін.  
При цьому: 

Надходження земельного податку з юридичних осіб становлять 2 970,8 

тис.грн. при планових показниках 2 759,1 тис.грн. (виконання склало  107,7%). У 

порівнянні до 2016  року надходження збільшилися на 820,6 тис.грн. Найбільшими 



платниками земельного податку у 2016 році були ТОВ «Енран ЗЛК» (505,8 

тис.грн.), ПАТ «Українська залізниця» (823,2 тис.грн.), Хустське ВУВКГ (176,8 

тис.грн.), ВАТ ЕК «Закарпаттяобленерго» (120,7 тис.грн.), ПАТ «Укртелеком» 

(172,3 тис.грн.).   

Виконання плану по надходженню орендної плати з юридичних осіб  становить 

101,2 %, тобто при плані 4 430,0 тис.грн. надходження склали  4 482,9 тис.грн. У 

порівнянні до 2016 року надходження зменшилися на 101,0 тис.грн. Причиною є 

надання одному з найбільших платників ПАТ «Концерн Галнафтогаз» оновлених 

нормативно-грошових оцінок земельних ділянок. Здійснено перерахунок орендної 

плати по трьом договорам оренди ПАТ«Концерн Галнафтогаз», в результаті чого 

зменшилася місячна орендна плата на 57,9 тис.грн. Найбільшими платниками 

даного податку залишаються ПАТ «Концерн Галнафтогаз», ТОВ «ТД»Хустська 

фабрика фетрофільцевих виробів», ТОВ «Хустекс ЛТД», ТОВ «Нафтозахід», які  

сплатили до бюджету 2 155,9 тис.грн. 

Земельний податок з фізичних осіб при плані 269,0 тис.грн. надійшов у сумі 

286,0  тис.грн. До попереднього року надходження збільшилися на 18,1 тис.грн. або 

на 6,8% у зв`язку із розширенням та вдосконаленням податкової бази по 

справлянню даного виду податку. 

Від сплати орендної плати з фізичних осіб поступили кошти у сумі 3 198,4 

тис.грн. Виконання планових показників становить 106,1%. До попереднього року 

надходження збільшилися на 264,4 тис.грн. або на 9,0 % у зв`язку із застосуванням 

коефіцієнту індексації а та укладанням нових договорів. У 2017 році було 

заключено додатково 30 договорів оренди земельних ділянок на суму 54,6 тис.грн. 

в місяць. 

Туристичний збір поступив у сумі 46,5 тис.грн. при запланованих 45,5 

тис.грн. Виконання становить 102,3 %. Поступлення збору залежать від 

наповненості у готелях і в порівнянні до минулого року зменшилися на 45,3%.  

Єдиний податок за обсягом платежу становить 12,3% у структурі загального 

фонду бюджету міста Хуст та 58,1% від обсягу місцевих податків і зборів. При 

запланованих показниках 16 808,0 тис.грн. поступлення склали 16 863,2 тис.грн., 

що становить 100,3 %.  

Юридичними особами сплачено до бюджету 3 260,8 тис.грн., фізичними      

13 602,4 тис.грн. Обсяги надходжень єдиного податку, сплаченого юридичними 

особами порівняно до 2016 року зменшилися  на 1 358,2 тис.грн. У 2017 році один 

з найбільших платників  ПБО «Тиса» ( сплачено у 2016 році 1085,1 тис.грн.) 

перейшли на загальну систему оподаткування і не сплачували єдиний податок. 

Найбільшими платниками даного виду податку у 2017 році були ВАТ «ПМК», ПП 

«Техно-Терм-Хуст», ПП «Еко-статус»», ТЗОВ «БСМ», ТОВ «Біосистеми» . 

Обсяги надходжень єдиного податку, сплаченого фізичними особами 

порівняно до 2016 року збільшилися  на 89,6 %  за рахунок збільшення ставки, яка 

залежить від розміру мінімальної заробітної плати.  

Поступлення від частини чистого прибутку комунальних унітарних 

підприємств, що вилучається до бюджету у 2017 році склали 91,1 тис.грн. або 

100,1% до планових показників. У 2017 році поступило коштів на  198,1 тис.грн. 

менше, ніж у 2016 році.  

Надходження від сплати адміністративних штрафів та інших санкцій 

становлять 5,3 тис.грн., що складає 100,7 % до запланованих показників. 

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у 

сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів поступили 

у сумі 61,9 тис.грн. 



Починаючи з 2015 року, джерела наповнення місцевих бюджетів було 

розширено за рахунок передачі з державного бюджету 100% плати за надання 

інших адміністративних послуг, завдяки чому надходження зросли у 2017 році на 

3 459,6 тис.грн. Виконання планових показників становить 105,4 %. В тому числі:  

 плата за надання інших адміністративних послуг – 3 327,6 тис.грн. 

 адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень – 107,8 тис.грн. 

 адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 24,2 

тис.грн. 

 

Надходження по платі за оренду цілісних майнових комплексів у 2017 році 

склали 175,3 тис.грн., при запланованих 161,0 тис.грн. Виконання до 2016 року 

становить 81,2 %. Надходження зменшилися у зв`язку із припиненням договору 

оренди з Дрогобицьким державним педагогічним університетом ім. Франка. 
Виконання плану по поступленню державного мита становить 107,4%, тобто 

при  плані 45,9 тис.грн. надійшло коштів у сумі – 49,3 тис.грн. В порівнянні до 

минулого року надходження  зменшилися  на 1 295,9 тис.грн. у зв`язку з відміною 

сплати державного мита за видачу біометричних паспортів з жовтня 2016 року. 

У 2017 році сума інших надходжень склала 905,3 тис.грн.  

Пільги по сплаті податків та зборів Хустським виконавчим комітетом у 2017 

році не надавалися. 

 

Спеціальний фонд  

 

До спеціального фонду міського бюджету у 2017 році надійшло                      

34 604,3 тис.грн., в тому числі офіційні трансферти 16 281,8 тис.грн. Джерелами 

формування спеціального фонду міського бюджету у 2017 році були: 

Надходження екологічного податку, які при плані 127,9 тис.грн. склали 128,5 

тис.грн., або  100,5 % відсотка до плану та 96,8 % до надходжень 2016 року.  

Надходження інших зборів за забруднення навколишнього середовища, які у 

2017 році склали 7,8 тис.грн. при уточненому плані – 6,4 тис.грн. Виконання 

становить 121,7 % відсотків до плану. 

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва становлять 12,8 тис.грн. 

Власні надходження бюджетних установ, поступлення по яких у 2017 році 

становили 6 813,7 тис.грн., що становить 246,8%  до планових показників та 

103,4% до кошторисних призначень. 

З них плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 4 076,2 

тис.грн., надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  

– 1,5 тис.грн.,  плата за оренду майна бюджетних установ – 12,8  тис.грн., 

надходження від реалізації в установленому порядку майна – 45,5 тис.грн., 

благодійні внески, гранти та дарунки – 2 710,8 тис.грн., кошти, що отримуються 

бюджетними установами на виконання цільових заходів – 26,8 тис.грн.  

Виконання до 2016 року збільшилися на 19,6 %. При цьому надходження від 

плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із 

законодавством (в тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами, надходження від додаткової діяльності, плата за оренду майна 

бюджетних установ та від реалізації майна) збільшилися на 17,2%.  



Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) 

діяльності  –зменшилися  на 425,5 тис.грн. Плата за оренду майна бюджетних 

установ зменшилася у 10,3 разів. Дані надходження були більші у 2016 році за 

рахунок надходжень коштів від професійно-технічних училищ. 

Благодійні внески, гранти та дарунки збільшилися на 1173,1 тис.грн. у 

порівнянні до надходжень 2016 року, оскільки в 2016 році поступали кошти по 

грантовій угоді  Європейського союзу м.Лєско-Польща.  

До бюджету розвитку міста у 2017 році надійшло 11 359,7  тис.грн., в тому 

числі : 

 кошти від продажу землі – 10 994,1 тис.грн. при плані 10 914,2 

тис.грн., що становить 100,7 % до плану та 197,1 % до виконання 

минулого року.У 2017 році було продано 22 земельні ділянки 

загальною площею 9,3582 га. У 2016 році було продано 19 земельних 

ділянок загальною площею 2,7676 га. 

 Надходження коштів пайової участі забудовників у соціально-

економічний розвиток міста складає 330,9 тис.грн. при планових 

показниках –  320,6  тис.грн.., що становить 103,2 %. 

      Кошти від відчуження майна  - 34,7 тис.грн., що становить 100,0% 

планових показників. 

 

Видаткова частина 

 За підсумками виконання міського бюджету за 2017 рік видаткова частина 

загального фонду бюджету профінансована  на 98,6 % до уточненого  річного 

плану. 

 Сума видатків за 2017 рік  склала  245 147,8  тис. грн.  В тому числі видатки 

за рахунок субвенцій з державного бюджету на надання державних  допомог 

сім’ям з дітьми, пільг та житлових субсидій населенню на житлово-комунальні 

послуги, на тверде паливо та скраплений газ, виплату державної соціальної 

допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  склали  

85 052,3 тис. грн., освітньої субвенції – 51 417,9 тис.грн., субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами – 290,8 тис.грн.,   субвенція з обласного бюджету 

на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування 

автотранспорту та транспортне обслуговування – 13,7 тис.грн., тобто 55,8% від 

загальної суми видатків загального фонду. Таким чином,  видатки проведені на 

потреби міста за рахунок власних надходжень склали  108 373,1 тис. грн. 

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування (ТПКВКМБ 0100 

«Державне управління»)  склали  19 737,2 тис. грн. або 18,2%  від загальної суми 

видатків за рахунок власних надходжень. 

 На фінансування  галузі  „Освіта”  ТПКВКМБ 1000  (дошкільні заклади 

освіти, утримання та зарплата адмінперсоналу в загальноосвітніх школах міста  та 

гімназії – інтернат, центр технічної творчості, методкабінет, централізована 

бухгалтерія освіти, господарська група, допомога дітям-сиротам та дітям, 

позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років) витрачено  

58 945,5  тис. грн., тобто  54,4 % від загальної суми видатків за рахунок власних 

надходжень. 



   Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення (ТПКВКМБ 

3000) проведені в сумі 5 030,9 тис. грн. (в тому числі міський територіальний центр 

– 1 607,7  тис. грн., інші видатки по соціальному захисту – 968,7 тис. грн., пільги 

почесним громадянам міста – 224,0 тис.грн., оздоровлення та відпочинок дітей – 

388,7 тис.грн., міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 443,1 

тис.грн., компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом – 

1 030,0 тис.грн.),  тобто 4,7%  від загальної суми видатків за рахунок власних 

надходжень. 

Культура і мистецтво (ТПКВКМБ 4000) профінансована на суму 9 382,3  

тис. грн. – 8,7% від загальної суми видатків за рахунок власних надходжень, в тому 

числі школа естетичного виховання – 6 813,9 тис. грн. – 6,3%. 

Фінансування галузі „Фізична культура і спорт” (ТПКВКМБ 5000)  склало 

2 353,9 тис. грн. – 2,2% від загальної суми видатків за рахунок власних 

надходжень, в т.ч. фінансова підтримка міського стадіону – 715,0 тис. грн. (0,7%), 

ДЮСШ – 1 164,4 тис. грн. (1,1%). 

  „Житлово-комунальне господарство” (ТПКВКМБ 6000) профінансоване 

на суму  8 139,5 тис. грн. – 7,5% від загальної суми видатків за рахунок власних 

надходжень, в тому числі  видатки на благоустрій міста – 2 628,3 тис. грн. – 2,4% 

від загальної суми видатків за рахунок власних надходжень,  видатки на фінансову 

підтримку ВУВКГ – 2 373,5 тис. грн. – 2,2%, фінансова підтримка комунальних 

підприємств – 3 137,8  тис.грн. – 2,9%. 

        „Транспорт, дорожнє господарство,  зв’язок, телекомунікації та 

інформатика” (ТПКВКМБ 6600) профінансовано на суму 3 400,1 тис.грн. (3,1%) - 

зимове утримання доріг міста, поточний ремонт міських вулиць і тротуарів, 

дорожня розмітка вулиць, відновлення дорожніх знаків. 

 «Засоби масової інформації» (ТПКВКМБ 7200) профінансовані на суму 

120,0 тис.грн. (0,1%). 

 «Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство» 

(ТПКВКМБ 7300) профінансовано на суму 5,0 тис.грн. 

«Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю» (ТПКВКМБ 7400) 

профінансовані на суму 200,0 тис.грн. (0,2%). 

«Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» 

(ТПКВКМБ 8370) профінансована на суму 27,0 тис.грн. 

 „Інші видатки” (ТПКВКМБ 8600) профінансовані в сумі 333,7 тис.грн. 

(0,3%) – судовий збір, топографічно-геодезичні роботи, експертна оцінка 

земельних ділянок, інвентаризація майна та землі, страхування комунальної 

техніки, а також фінансування «Програми створення та накопичення міського 

матеріального резерву та засобів індивідуального захисту органів дихання 

непрацюючого населення м.Хуст на 2016-2020р.р.», «Програми розвитку системи 

зв’язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту м.Хуст на 2016-2020 

р.р.», «Антикорупційної програми виконавчого комітету Хустської міської ради на 

2017 рік» та «Програми підтримки громадських організацій, об’єднань та спілок на 

2017-2019 р.р.». 

   Інші субвенції (ТПКВКМБ 8800) – 698,0 тис.грн. або 0,6% від загальної 

суми видатків за рахунок власних надходжень, в т.ч. на співфінансування 



навчально-реабілітаційного центру в Хустському районі для обслуговування дітей, 

які потребують корекцію фізичного та розумового розвитку – 170,0 тис.грн., на 

оплату енергоносіїв Хустській районній лікарні та Хустській районній поліклініці. 

  

За економічною класифікацією видатки міського бюджету за 2017 рік склали 

(за виключенням трансфертів з державного бюджету): 

- заробітна плата та нарахування на неї -  68 586,8 тис. грн. або  63,3% ; 

- оплата за енергоносії –  11 085,5 тис. грн. – 10,2 %; 

- видатки на харчування – 5 269,5 тис. грн.  – 4,9 %;  

- інші поточні видатки – 23 431,3 тис. грн. – 21,6%. 

 

За підсумками виконання міського бюджету за 2017 рік  видаткова частина 

спеціального  фонду бюджету профінансована  на 91,4 % до уточненого річного  

плану. 

Сума видатків за 2017 рік  склала  79 037,0 тис.грн., в тому числі кошти, що 

передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) – 45 110,8 тис.грн., в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій – 25 639,5 тис.грн., в т.ч. реконструкція стадіону "Карпати" у 

м.Хуст по вул.Борканюка,15.ІІ черга - реконструкція спортивних полів та 

майданчиків 15 639,5 тис.грн.,  капітальний ремонт дороги по  вул.І. Франка у 

м.Хуст Закарпатської області (Коригування) (II черга) – 10 000,0 тис.грн.; іншої 

субвенції з обласного бюджету – 781,8 тис.грн., в т.ч. капітальний ремонт 

дорожнього покриття вул.Німецька в м.Хуст Закарпатської області – 355,3 тис.грн., 

реконструкція дорожнього полотна на ділянці примикання вул.Косична до 

вул.Керамічна з влаштуванням автобусної зупинки в м.Хуст – 426,5 тис.грн.; 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, 

визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ 

групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили 

функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої 

участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов – 

606,6 тис.грн. Таким чином,  видатки проведені на потреби міста за рахунок 

власних надходжень склали  52 009,1 тис. грн.  

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування (ТПКВКМБ 0100 

«Державне управління»)  склали  712,2 тис. грн. або 1,4 %  від загальної суми 

видатків за рахунок власних надходжень. 

 Освіта  ТПКВКМБ 1000   профінансована в сумі  6 443,3  тис. грн. або 

12,4%  від загальної суми видатків (в т.ч. дитячі садки – 2 705,9 тис.грн., 

загальноосвітні школи – 2 753,9  тис.грн., гімназія-інтернат – 926,1  тис. грн.). 

Соціальний захист та соціальне забезпечення (ТПКВКМБ 3000) 

профінансовано в сумі  26,5  тис. грн. – 0,1% від загальної суми видатків за рахунок 

власних надходжень. 



Культура і мистецтво (ТПКВКМБ 4000)  профінансована на суму 862,6 

тис. грн. – 1,7% від загальної суми видатків. 

Фізична культура і спорт (ТПКВКМБ 5000)  склало 39,9 тис. грн.  – 0,1% 

від загальної суми видатків за рахунок власних надходжень. 

Житлово-комунальне господарство (ТПКВКМБ 6000) профінансовано в 

сумі 2 864,8 тис.грн. ( 5,5%). За рахунок цих коштів передбачено реалізацію 

програми “ Програма сприяння створення та діяльності об'єднань співвласників 

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

Будівництво (ТПКВКМБ 6300)  профінансовано на 13 965,1 тис. грн. -  

26,8%  від загальної суми видатків. Із зазначеної суми за ТПКВКМБ 6310  

“Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій" – 8 434,0 тис.грн.,   за 

ТПКВКМБ 6330 “Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво  

та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів"  – 4 858,3 тис.грн., за 

ТПКВКМБ 6350 „Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво 

та реконструкція позашкільних навчальних закладів” – 672,8 тис.грн.   

  За ТПКВКМБ 6400 „Попередження аварій та запобігання техногенних 

катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних 

об'єктах комунальної власності ”  видатки склали 8 195,1 тис.грн. – 15,7 % від 

загальної суми видатків за рахунок власних надходжень. 

Транспорт, дорожнє господарство,  зв’язок, телекомунікації та 

інформатика (ТПКВКМБ 6600)  профінансовано на суму 18 153,7 тис.грн. – 

34,9% від загальної суми видатків за рахунок власних надходжень (капітальний 

ремонт та реконструкція інших об’єктів). 

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 

(ТПКВКМБ 8370) профінансована на суму 13,0 тис.грн. 

Інші видатки (ТПКВКМБ 8600) профінансовані в сумі 276,6 тис.грн. 

(0,5%). 

Інші субвенції (ТПКВКМБ 8800) – 249,8 тис.грн. або 0,5% від загальної 

суми видатків за рахунок власних надходжень для придбання медичного 

обладнання та інвентарю для реанімаційного підрозділу, що буде обслуговувати 

відділення інтервенційної кардіології (кардіологія). 

Цільові кошти (ТПКВКМБ 9100) профінансовані в сумі 206,5 тис.грн. 

(0,4%). 

Фінансування видатків на захищені статті проводиться згідно фактичних 

видатків  головних розпорядників коштів міського бюджету. 

Станом на 01 січня 2018 року кредиторської заборгованості за видатками, що 

фінансуються за рахунок коштів міського бюджету, немає.  

 

 

Начальник фінансового управління                                    М. Глеба 

 


