
            до рішення V сесії Хустської міської ради   

    VI   скликання від 30.12.2011 р. №532 

 ( грн.) 

з них 

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

капітальні 

видатки за 

рахунок коштів, 

що передаються 

із загального 

фонду до 

бюджету 

розвитку 

(спеціального 

фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6

010000 Державне управління 4 989 000 3 150 900 259 500 4 989 000

010116 Органи місцевого самоврядування 4 989 000 3 150 900 259 500 4 989 000

070000 Освіта 48 209 900 28 635 900 4 351 800 1 446 100 1 421 100 44 000 10 800 25 000 15 000 15 000 49 656 000

070101 Дошкільні заклади освіти 12 538 600 7 290 400 1 271 600 974 300 974 300 13 512 900

070201 Загальноосвітні школи ( в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат 

при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми)

27 260 400 16 795 900 2 242 100 106 800 106 800 9 800 27 367 200

070301
Загальноосвітні  школи-інтернати, загальноосвітні санаторні 

школи-інтернати  
6 525 000 3 726 200 794 500 365 000 340 000 44 000 1 000 25 000 15 000 15 000 6 890 000

 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 

державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-

вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у 

дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом 

«гроші ходять за дитиною»

588 000 588 000

070303 Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) 588 000 588 000

070401
Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз позашкiльної роботи з 

дiтьми
427 900 273 700 43 600 427 900

070802 Методична робота, iншi заходи у сфері народної освiти 294 000 192 900 294 000

070804
Централізовані бухгалтерії обласних,міських, районних відділів 

освіти
555 000 356 800 555 000

070807 Інші освітні програми 5 000 5 000

070808
Допомога дітям-сиротам та дітям,позбавленим батьківського 

піклування
16 000 16 000

Додаток 2

з  них

розвитку

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

з  них з  них

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

бюджет 

розвитку

Разом

Видатки міського бюджету на 2012 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

споживанняВсього Всього

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду
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090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 27 721 272 357 100 290 000 290 000 290 000 290 000 28 011 272

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 

природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 

квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 

2 922 500 2 922 500

090201

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", 

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам 

(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 

заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі 

трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 

померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим 

громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є 

пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

1 463 500 1 463 500

090204

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх 

справ, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної 

служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам 

(вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів 

органів внутрішніх справ, ветеранів державної пожежної охорони та 

ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років 

військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, 

особам начальницького складу податкової міліції, рядового і 

начальницького склад у кримінально-виконавчої системи, державної 

пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до 

досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького 

складу податкової міліції, рядового і начальницького складу 

кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, 

загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, 

непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, 

звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час 

проходження військової служби, та членам їх сімей, які перебувають 

на їх утриманні, батькам та членам сімей військовослужбовців, які 

загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження 

військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і 

180 000 180 000

090207

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) 

дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською 

катастрофою, на житлово-комунальні послуги

79 000 79 000

090215 Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги 300 000 300 000
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090405
Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-

комунальних послуг
900 000 900 000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та 

рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 
28 100 28 100

090202

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", 

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам 

(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 

заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові 

заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 

(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання  

твердого палива та скрапленого газу

2 100 2 100

090216
Пільги багатодітним сім`ям на придбання твердого палива та 

скрапленого газу
11 000 11 000

090406
Субсидії на відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого 

пічного побутового палива і скрапленого газу
15 000 15 000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім 

пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, 

природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та 

рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і 

водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких 

нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з 

відміною податку з власників транспортних засобів та інших 

самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок 

акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян 

403 600 290 000 290 000 290 000 290 000 693 600

3



з них 

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

капітальні 

видатки за 

рахунок коштів, 

що передаються 

із загального 

фонду до 

бюджету 

розвитку 

(спеціального 

фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6

з  них

розвитку

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

з  них з  них

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

бюджет 

розвитку

Разом
споживанняВсього Всього

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду

090203

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність 

Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 

вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають 

особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які 

мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) 

та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові 

заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та 

реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій 

або є пенсіонерами

150 000 290 000 290 000 290 000 290 000 440 000

090209

Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) 

дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською 

катастрофою

4 000 4 000

090214 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку 249 600 249 600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 

допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 

дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги 

дітям 

23 239 900 23 239 900

090302 Допомога у зв"язку з вагітністю і пологами 340 000 340 000

090303 Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років 3 000 000 3 000 000

090304 Одноразова допомога при народженні дитини 14 000 000 14 000 000

090305 Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням 800 900 800 900

090306 Допомога на дітей одиноким матерям 1 920 800 1 920 800

090307 Тимчасова державна допомога дітям 122 200 122 200

090308 Допомога при усиновленні дитини 26 000 26 000

090401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 130 000 130 000

091300 Допомога інвалідам з дитинства і дітям інвалідам 2 900 000 2 900 000

090412 Інші видатки на соціальний захист населення 244 500 244 500

091204 Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому 584 200 357 100 584 200

091209 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 18 000 18 000

091103
Соціальні програми і заходи державних органів у справах 

молоді
66 000 66 000
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091108

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи

95 000 95 000

091205

Виплати грошової компенсації  

 фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам 

похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні 

до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

79 500 79 500

091207

Пільги, що надаються 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

31 100 31 100

Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що 

враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів 8 872 8 872

091303
Компенсаційні виплати інвалідам  на бензин, ремонт, 

техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування
8 872 8 872

100000 Житлово-комунальне господарство 2 456 000 220 000 2 456 000

100103 Дотація житлово-комунальному господарстві 800 000 800 000

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 594 000 220 000 594 000

100302

Комбінати комунальних підприємств,районні виробничі 

об"єднання та інші підприємства, установи та організації 

житлово-комунального господарства

1 062 000 1 062 000

110000  Культура і мистецтво 4 772 300 3 257 100 78 400 251 700 250 300 184 800 1 400 5 024 000

110201 Бібліотеки 371 600 242 800 33 000 1 000 1 000 372 600

110202 Музеї і виставки 432 100 252 000 45 400 1 500 1 100 400 433 600

110204
Палаци і будинки культури , клуби та інші заклади клубного 

типу
100 900 69 500 100 900

110205 Школи естетичного виховання дітей 3 746 100 2 644 200 249 200 249 200 184 800 3 995 300

110502 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 121 600 48 600 121 600

120000  Засоби масової інформації 30 000 30 000

120201 Періодичні видання (газети та журнали) 30 000 30 000

130000 Фізична культура і спорт 972 700 341 700 21 500 972 700

130102 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 25 400 25 400
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130107
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких 

спортивних шкiл
668 600 341 700 21 500 668 600

130110 Фінансова підтримка спортивних споруд 228 700 228 700

130112 Інші видатки 50 000 50 000

150000 Будівництво 18 400 200 18 400 200 18 400 200 18 400 200

150101 Капітальні вкладення 12 715 000 12 715 000 12 715 000 12 715 000

150110
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво 

та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів
902 200 902 200 902 200 902 200

150118
Житлове будівництво та придбання житла для окремих 

категорій населення
150 000 150 000 150 000 150 000

150121
Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних 

катастроф у житлово-комунальному господарстві
3 633 000 3 633 000 3 633 000 3 633 000

150201
Збереження,розвиток,реконструкція та реставрація пам'яток історії та 

культури
1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

170000
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,  телекомунікації 

та інформатика
465 000 1 871 100 1 871 100 2 336 100

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім 

пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, 

природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та 

рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і 

водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких 

нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з 

відміною податку з власників транспортних засобів та інших 

самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок 

акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян 

465 000 465 000

170102
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 

транспортом окремим категоріям громадян
420 000 420 000

170302
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій 

громадян на залізничному транспорті
45 000 45 000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг 

комунальної власності у населених пунктах

1 871 100 1 871 100 1 871 100

170703
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг
1 871 100 1 871 100 1 871 100
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180000 Інші послуги, пов"язані з економічною діяльністю 10 000 116 500 116 500 116 500 126 500

180404 Підтримка малого та середнього підприємництва 10 000 10 000

180409
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів 

місцевого самоврядування 
116 500 116 500 116 500 116 500

200000
Охорона навколишнього природнього середовища та ядерна 

безпека
10 000 10 000 10 000

200200 Охорона і раціональне використання земель 10 000 10 000 10 000

240000 Цільові фонди 1 250 100 250 100 1 000 000 1 250 100

240604
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного 

середовища
250 100 250 100 250 100

240900

Цільові фонди, утворені Верховною радою Автономної 

Республіки Крим органами місцевого самоврядування і 

місцевими органами виконавчої влади

1 000 000 1 000 000 1 000 000

250000 Видатки, не віднесені до основних груп 378 100 378 100

250102 Резервний фонд 100 000 100 000

250352
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що 

враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
92 100 92 100

250404 Інші видатки 186 000 186 000

Усього видатиків 90 004 272 35 742 700 4 931 200 23 635 700 3 802 600 228 800 10 800 19 833 100 18 821 700 305 000 113 639 972

Секретар ради                                                            В.Ерфан
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