
 

                                      Пояснювальна записка  

до проекту рішення Про внесення змін до рішення міської ради 

     від 14.12.2018 року №1257 «Про бюджет міста Хуст на 2019 рік» 

          (зі змінами від 22 лютого, 10 травня, 11 липня 2019 року) 
 

                                      

         Додаток 1. «Зміни до обсягу доходів  бюджету міста на 2019 рік» 
 

         В додатку пропонується збільшити загальний обсяг доходів загального та 

спеціального фондів бюджету міста Хуст та пропонується зробити перерозподіл 

надходжень у межах загального обсягу по загальному фонду :   

        - у межах змін обсягу доходів міського бюджету на 2019 рік в сумі                    

6 212  200 грн. (в т.ч. надходження до бюджету розвитку – 6 182 500 грн., 

надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва – 29 700 грн.)  ; 

        - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх 

навчальних закладах усіх ступенів – 705 000 грн.; 

      - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 

3 000 000 грн. 

 
     

        Додаток 2. «Зміни до розподілу видатків міського бюджету м.Хуст на     

2019 рік (у межах змін обсягу доходів, у межах загального 

обсягу видатків бюджету міста)» 

 

       В додатку пропонується внести зміни до видатків міського бюджету з 

розподілом на джерела: 

        - у межах змін обсягу доходів 9 917 200 грн.; 

        - у межах загального обсягу видатків міського бюджету. 

 

   Додаток 3. «Зміни до Розподілу видатків бюджету міста Хуст на  

                        2019 рік»  
 

        Внести зміни  пропонується згідно додатку 3. 

 

             Додаток 4.   «Зміни до джерел фінансування бюджету міста на 

2019 рік» 

 

        Додатковими джерелами фінансування міського бюджету є капітальні 

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

розвитку (спеціального фонду) в сумі  3 672 164 грн. 

       

          Додаток 5.  «Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік» 

 

         Дадаток 5 викладено в новій редакції до рішення IХ сесії Хустської міської 

ради VII скликання від  11 липня 2019 року № 1502 "Про внесення змін до 

рішення міської ради від 14.12.2018 року №1257 «Про бюджет міста Хуст на 2019 

рік» (зі змінами від  22 лютого, 10 травня 2019 року)". 



         Додаток 6.  «Зміни на 2019 рік до розподілу коштів бюджету розвитку на 

здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів 

виробничої, комунальної та соціальної інфраструктури за об’єктами» 

 

         Збільшення обсягу та перерозподіл капітальних видатків на будівництво, 

реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунальної та соціальної 

інфраструктури за об’єктами за рахунок коштів бюджету розвитку пропонується 

на суму   5 878 178,00 грн. 

 

 

       Додаток 7. «Зміни до розподілу витрат бюджету міста на реалізацію 

місцевих/ регіональних  програм» 

 

       Зміни  по  міським програмам пропонується згідно додатку 7. 

 

 

 

                                                                Міське фінансове управління 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


