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грн.

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
усього

з них

видатки розвитку усього

з них

видатки розвитку
оплата праці оплата праці

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Зміни до розподілу видатків бюджету міста Хуст на 2019 рік за головними розпорядниками коштів, в розрізі джерел коштів:

 І.  У межах змін обсягу доходів 1,194,220.00 1,194,220.00 0.00 0.00 0.00 11,865,603.00 9,865,603.00 0.00 0.00 0.00 11,865,603.00 13,059,823.00

0200000 02 Виконавчий комітет (головний розпорядник) 1,074,500.00 1,074,500.00 0.00 0.00 0.00 9,752,912.00 7,752,912.00 0.00 0.00 0.00 9,752,912.00 10,827,412.00

0210000 02 Виконавчий комітет (відповідальний виконавець) 1,074,500.00 1,074,500.00 0.00 0.00 0.00 9,752,912.00 7,752,912.00 0.00 0.00 0.00 9,752,912.00 10,827,412.00

0210160 0160 0111 100,000.00 100,000.00 100,000.00

0213192 3192 1030 8,000.00 8,000.00 8,000.00

0213242 3242 1090 2,800.00 2,800.00 2,800.00

0216013 6013 0620 184,000.00 184,000.00 184,000.00

0216020 6020 0620 417,700.00 417,700.00 417,700.00

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 30,000.00 30,000.00 30,000.00

0216050 6050 0620 1,103,750.00 1,103,750.00 1,103,750.00 1,103,750.00

0216083 6083 0610 2,695,194.00 2,695,194.00 2,695,194.00 2,695,194.00

2,695,194.00 2,695,194.00 2,695,194.00 2,695,194.00

Додаток № 3-1
до рішення  IX сесії Хустської міської ради
VII скликання від  24.10.2019 року № 1572

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків  бюджету міста Хуст на 2019 рік за головними розпорядниками коштів (у межах змін обсягу доходів,  загального обсягу видатків  бюджету міста) 

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 

програмної 
класифікац
ії видатків 

та 
кредитуван

ня 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціонал

ьної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван
ня бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 
виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів видатки споживання
у тому числі 

бюджет розвитку
видатки 

споживання
комунальні 
послуги та 
енергоносії

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з 
інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства

Забезпечення функціонування підприємств, установ та 
організацій, що виробляють, виконують та/або надають 
житлово-комунальні послуги

Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у 
житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних 
об’єктах комунальної власності

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

в т. ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень 
для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 
сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок субвенції з 
державного бюджету
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Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
усього

з них

видатки розвитку усього

з них

видатки розвитку
оплата праці оплата праці

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 

програмної 
класифікац
ії видатків 

та 
кредитуван

ня 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціонал

ьної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван
ня бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 
виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів видатки споживання
у тому числі 

бюджет розвитку
видатки 

споживання
комунальні 
послуги та 
енергоносії

комунальні 
послуги та 
енергоносії

0217310 7310 0443 594,550.00 594,550.00 594,550.00 594,550.00

0217330 7330 0443 571,368.00 571,368.00 571,368.00 571,368.00

0217461 7461 0456 332,000.00 332,000.00 2,733,050.00 2,733,050.00 2,733,050.00 3,065,050.00

0217462 7462 0456 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

0217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00

0600000 06 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 936,000.00 936,000.00 0.00 0.00 0.00 936,000.00 996,000.00

0610000 06 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 936,000.00 936,000.00 0.00 0.00 0.00 936,000.00 996,000.00

0611020 1020 0921 60,000.00 60,000.00 936,000.00 936,000.00 936,000.00 996,000.00

745,700.00 745,700.00 745,700.00 745,700.00

0800000 08 -402,062.00 -402,062.00 0.00 0.00 0.00 956,691.00 956,691.00 0.00 0.00 0.00 956,691.00 554,629.00

0810000 08 -402,062.00 -402,062.00 0.00 0.00 0.00 956,691.00 956,691.00 0.00 0.00 0.00 956,691.00 554,629.00

0813011 3011 1030 -461,040.83 -461,040.83 -461,040.83

0813012 3012 1060 -238,959.17 -238,959.17 -238,959.17

Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства

Будівництво1 інших об'єктів  комунальної власності

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

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на фінансове 
забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 
автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених 
пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

Управління освіти, релігій та у справах національностей 
(головний розпорядник)

Управління освіти, релігій та у справах національностей 
(відповідальний виконавець)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на будівництво 
мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами 
спорту за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

Управління  соціального захисту населення (головний 
розпорядник)

Управління  соціального захисту населення (відповідальний 
виконавець)

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим 
категоріям громадян відповідно до законодавства

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг
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Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
усього

з них

видатки розвитку усього

з них

видатки розвитку
оплата праці оплата праці

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 

програмної 
класифікац
ії видатків 

та 
кредитуван

ня 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціонал

ьної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван
ня бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 
виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів видатки споживання
у тому числі 

бюджет розвитку
видатки 

споживання
комунальні 
послуги та 
енергоносії

комунальні 
послуги та 
енергоносії

-700,000.00 -700,000.00 -700,000.00

0813033 3033 1070 198,000.00 198,000.00

0813171 3171 1010 -62.00 -62.00 -62.00

-62.00 -62.00 -62.00

0813242 3242 1090 100,000.00 100,000.00 100,000.00

0816083 6083 0610 956,691.00 956,691.00 956,691.00 956,691.00

956,691.00 956,691.00 956,691.00 956,691.00

1000000 10 461,782.00 461,782.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 531,782.00

1010000 10 461,782.00 461,782.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 531,782.00

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 20,000.00 20,000.00 20,000.00

1014060 4060 0828 20,000.00 20,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 90,000.00

в т.ч. за рахунок  субвенції з державного бюджету 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), управління 
багатоквартирним будинком, поводження з побутовими 
відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких 
нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну 
вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, 
абонентського обслуговування для споживачів комунальних 
послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за 
індивідуальними договорами 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремим категоріям громадян

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, 
технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на 
транспортне обслуговування

в т. ч. субвенції з місцевого бюджету на компенсаційні виплати 
особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне 
обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне 
обслуговування 

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

в т. ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень 
для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 
сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок субвенції з 
державного бюджету

Управління культури, молоді та спорту (головний 
розпорядник)

Управління культури, молоді та спорту (відповідальний 
виконавець)

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля та iнших клубних закладів
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Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
усього

з них

видатки розвитку усього

з них

видатки розвитку
оплата праці оплата праці

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 

програмної 
класифікац
ії видатків 

та 
кредитуван

ня 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціонал

ьної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван
ня бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 
виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів видатки споживання
у тому числі 

бюджет розвитку
видатки 

споживання
комунальні 
послуги та 
енергоносії

комунальні 
послуги та 
енергоносії

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 130,000.00 130,000.00 130,000.00

1015031 5031 0810 95,000.00 95,000.00 95,000.00

1015041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 184,782.00 184,782.00 184,782.00

1015062 5062 0810 12,000.00 12,000.00 12,000.00

3700000 37 Фінансове управління (головний розпорядник) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00

3710000 37 Фінансове управління (відповідальний виконавець) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00

3719800 9800 0180 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00

ІІ.  У межах загального обсягу видатків міського бюджету 299,713.00 354,913.00 2,804,200.00 0.00 0.00 -299,713.00 -299,713.00 0.00 0.00 0.00 -299,713.00 0.00

0200000 02 Виконавчий комітет (головний розпорядник) -90,470.00 -90,470.00 -78,000.00 0.00 0.00 -342,115.00 -342,115.00 0.00 0.00 0.00 -342,115.00 -432,585.00

0210000 02 Виконавчий комітет (відповідальний виконавець) -90,470.00 -90,470.00 -78,000.00 0.00 0.00 -342,115.00 -342,115.00 0.00 0.00 0.00 -342,115.00 -432,585.00

0213121 3121 1040 -86,300.00 -86,300.00 -78,000.00 0.00 -86,300.00

0216050 6050 0620 -253,215.00 -253,215.00 -253,215.00 -253,215.00

0216083 6083 0610 -3,148.00 -3,148.00 -3,148.00 -3,148.00

0217310 7310 0443 -109,551.00 -109,551.00 -109,551.00 -109,551.00

0217461 7461 0456 23,799.00 23,799.00 23,799.00 23,799.00

0217680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування -4,170.00 -4,170.00 0.00 -4,170.00

0600000 06 -88,900.00 -88,900.00 2,649,600.00 0.00 0.00 557,824.00 557,824.00 0.00 0.00 0.00 557,824.00 468,924.00

0610000 06 -88,900.00 -88,900.00 2,649,600.00 0.00 557,824.00 557,824.00 0.00 0.00 0.00 557,824.00 468,924.00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 2,548,396.00 2,548,396.00 3,561,300.00 -22,600.00 0.00 -96,963.00 -96,963.00 -96,963.00 2,451,433.00

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 
здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

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

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді

Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у 
житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних 
об’єктах комунальної власності

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства

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

Управління освіти, релігій та у справах національностей 
(головний розпорядник)

Управління освіти, релігій та у справах національностей 
(відповідальний виконавець)
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Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
усього

з них

видатки розвитку усього

з них

видатки розвитку
оплата праці оплата праці

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 

програмної 
класифікац
ії видатків 

та 
кредитуван

ня 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціонал

ьної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван
ня бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 
виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів видатки споживання
у тому числі 

бюджет розвитку
видатки 

споживання
комунальні 
послуги та 
енергоносії

комунальні 
послуги та 
енергоносії

0611020 1020 0921 -2,649,004.00 -2,649,004.00 -1,487,600.00 365,900.00 0.00 175,833.00 175,833.00 0.00 0.00 0.00 175,833.00 -2,473,171.00

в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 527,500.00 527,500.00 495,100.00 0.00 527,500.00

0611040 1040 0922 -862,800.00 -862,800.00 -274,000.00 -383,300.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -362,800.00

в т.ч. за рахунок освітньої субвенції -527,500.00 -527,500.00 -495,100.00 0.00 -527,500.00

0611090 1090 0960 -10,582.00 -10,582.00 -32,400.00 40,000.00 0.00 -10,582.00

0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 122,900.00 122,900.00 148,100.00 0.00 122,900.00

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 780,500.00 780,500.00 724,900.00 0.00 780,500.00

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 3,550.00 3,550.00 0.00 3,550.00

0611170 1170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів -17,900.00 -17,900.00 9,300.00 0.00 -17,900.00

0613140 3140 1040 -3,960.00 -3,960.00 0.00 -3,960.00

0617321 7321 0443 Будівництво1 освітніх установ та закладів 4,759.00 4,759.00 4,759.00 4,759.00

0617361 7361 0490 -25,805.00 -25,805.00 -25,805.00 -25,805.00

0800000 08 0.00

0810000 08 0.00

0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини -90,000.00 -90,000.00 0.00 -90,000.00

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-
iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми 

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення 
дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи)

Співфінансування інвестиційних проектів,що реалізуються за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Управління  соціального захисту населення (головний 
розпорядник)

Управління  соціального захисту населення (відповідальний 
виконавець)
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Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
усього

з них

видатки розвитку усього

з них

видатки розвитку
оплата праці оплата праці

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 

програмної 
класифікац
ії видатків 

та 
кредитуван

ня 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціонал

ьної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван
ня бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 
виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів видатки споживання
у тому числі 

бюджет розвитку
видатки 

споживання
комунальні 
послуги та 
енергоносії

комунальні 
послуги та 
енергоносії

-90,000.00 -90,000.00 -90,000.00

0813084 3084 1040 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00

90,000.00 90,000.00 90,000.00

1000000 10 534,283.00 534,283.00 232,600.00 0.00 0.00 -515,422.00 -515,422.00 0.00 0.00 0.00 -515,422.00 18,861.00

1010000 10 534,283.00 534,283.00 232,600.00 0.00 0.00 -515,422.00 -515,422.00 0.00 0.00 0.00 -515,422.00 18,861.00

1011100 1100 0960 213,000.00 213,000.00 206,500.00 213,000.00

1013140 3140 1040 -470.00 -470.00 -470.00

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 56,500.00 56,500.00 43,600.00 10,300.00 10,300.00 10,300.00 66,800.00

1014060 4060 0828 -1,000.00 0.00 0.00

1014081 4081 0829 30,940.00 30,940.00 33,500.00 0.00 30,940.00

в т. ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які 
не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, 
тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, 
яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на 
пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з 
інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка 
доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, 
яка досягла 80-річного віку 

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але 
не набула права на пенсійну виплату

в т. ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які 
не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, 
тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, 
яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на 
пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з 
інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка 
доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, 
яка досягла 80-річного віку 

Управління культури, молоді та спорту (головний 
розпорядник)
Управління культури, молоді та спорту (відповідальний 
виконавець)

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання 
(музичними,художніми,хореографічними,театральними,хоровим
и,мистецькими)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення 
дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи)

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 
мистецтва 
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Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
усього

з них

видатки розвитку усього

з них

видатки розвитку
оплата праці оплата праці

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 

програмної 
класифікац
ії видатків 

та 
кредитуван

ня 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціонал

ьної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван
ня бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 
виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів видатки споживання
у тому числі 

бюджет розвитку
видатки 

споживання
комунальні 
послуги та 
енергоносії

комунальні 
послуги та 
енергоносії

1015031 5031 0810 -65,400.00 -65,400.00 -50,000.00 0.00 -65,400.00

1015041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 299,713.00 299,713.00 299,713.00

299,713.00 299,713.00 299,713.00

1017361 7361 0490 -22,300.00 -22,300.00 -22,300.00 -22,300.00

1017363 7363 0490 -503,422.00 -503,422.00 -503,422.00 -503,422.00

-299,713.00 -299,713.00 -299,713.00 -299,713.00

3700000 37 Фінансове управління (головний розпорядник) -55,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -55,200.00

3710000 37 Фінансове управління (відповідальний виконавець) -55,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -55,200.00

3718700 8700 0133 Резервний фонд -55,200.00 0.00 -55,200.00

Усього видатків 1,493,933.00 1,549,133.00 2,804,200.00 0.00 0.00 11,565,890.00 9,565,890.00 0.00 0.00 0.00 11,565,890.00 13,059,823.00

                                                          Секретар ради                                                                                                                                                                             Володимир  ЕРФАН

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

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

в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій


	дод.

