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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) 25,730,916.45 513,500.00 25,217,416.45 25,217,416.45

0210000 02 Виконавчий комітет (відповідальний виконавець) 25,730,916.45 513,500.00 25,217,416.45 25,217,416.45

22.12.2017 №856 239,000.00 239,000.00 0.00 0.00

0216020 6020 0620 -"- 239,000.00 239,000.00

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 22.12.2016 №473 190,500.00 190,500.00

22.12.2016 №474 25,217,416.45 0.00 25,217,416.45 25,217,416.45

0217361 7361 0490 -"- -717,900.00 -717,900.00 -717,900.00

0217363 7363 0490 -"- 24,647,284.45 24,647,284.45 24,647,284.45

0217461 7461 0456 -"- 570,132.00 570,132.00 570,132.00

0217630 7630 0470 14.12.2018 №1259 84,000.00 84,000.00

Додаток №6
до рішення ІХ сесії Хустської міської ради

VII  скликання від    22.02.2019 року  № 1311

Зміни до розподілу 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

Міська програма надання фінансової підтримки 
комунальним підприємствам Хустської міської ради 

на 2018-2020 роки

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

житлово-комунальні послуги

Програма благоустрою міста Хуста на 2017-2019 
роки

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

2017-2019 роки

Співфінансування інвестиційних проектів,що 
реалізуються за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій

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

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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1000000 10 Управління культури, молоді та спорту (головний розпорядник) 7,889,800.00 50,800.00 7,839,000.00 7,839,000.00

1010000 10 Управління культури, молоді та спорту (відповідальний виконавець) 7,889,800.00 50,800.00 7,839,000.00 7,839,000.00

1013131 3131 1040 3,600.00 3,600.00

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 22.12.2016 №482 47,200.00 47,200.00

22.12.2016 №483 7,839,000.00 0.00 7,839,000.00 7,839,000.00

1017361 7361 0490 -"- 221,460.00 221,460.00 221,460.00

1017363 7363 0490 -"- 7,617,540.00 7,617,540.00 7,617,540.00

3700000 37 Фінансове управління (головний розпорядник) 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00

3710000 37 Фінансове управління (відповідальний виконавець) 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00

3719800 9800 0180 проект рішення 50,000.00 50,000.00

3719800 9800 0180 27.07.2018 №1065 40,000.00 40,000.00

Всього 33,620,716.45 564,300.00 33,056,416.45 33,056,416.45

Секретар ради                                                                                                                                                                               В.Ерфан

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

України»

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

Програма проведення видовищних заходів на 2017-
2019 роки

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

Співфінансування інвестиційних проектів,що 
реалізуються за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів

Комплексна програма профілактики злочинності на 
території міста Хуст на 2019-2020 року

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів

Програма попередження надзвичайних ситуацій та 
забезпечення пожежної безпеки на території  

Хустської міської ради на період 2018-2020 років


	дод

