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грн.

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
усього видатки споживання

з них

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

0200000 02 Виконавчий комітет (головний розпорядник) 47,496,620.00 47,496,620.00 23,851,000.00 2,769,100.00 0.00 81,357,418.45 78,951,591.45 671,769.00 0.00 0.00 80,685,649.45 128,854,038.45

0210000 02 Виконавчий комітет (відповідальний виконавець) 47,496,620.00 47,496,620.00 23,851,000.00 2,769,100.00 81,357,418.45 78,951,591.45 671,769.00 80,685,649.45 128,854,038.45

0210160 0160 0111 29,784,843.00 29,784,843.00 23,202,900.00 774,700.00 672,377.00 672,377.00 672,377.00 30,457,220.00

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 4,344,290.00 4,344,290.00 1,994,400.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 4,694,290.00

0216013 6013 0620 1,830,000.00 1,830,000.00 1,830,000.00

0216083 6083 0610 6,852.00 6,852.00 6,852.00 6,852.00

0217310 7310 0443 4,019,252.00 4,019,252.00 4,019,252.00 4,019,252.00

0217330 7330 0443 3,432,226.00 3,432,226.00 3,432,226.00 3,432,226.00

0217361 7361 0490 5,129,757.00 5,129,757.00 5,129,757.00 5,129,757.00

0217363 7363 0490 24,946,997.45 24,946,997.45 24,946,997.45 24,946,997.45

24,229,097.45 24,229,097.45 24,229,097.45 24,229,097.45

0217461 7461 0456 3,647,857.00 3,647,857.00 14,751,772.00 14,751,772.00 14,751,772.00 18,399,629.00

Додаток № 3
до рішення ІХ сесії Хустської міської ради
VII скликання від 29.11.2019 року №1692 

Зміни до додатка №3 рішення міської ради «Про бюджет міста Хуст на 2019 рік» 
«РОЗПОДІЛ видатків  бюджету міста Хуст на 2019 рік »

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 

програмної 
класифікац
ії видатків 

та 
кредитуван

ня 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціона

льної 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 
відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

видатки 
розвитку

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

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства

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

Будівництво1 інших об'єктів комунальної власності

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

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

Разом
усього видатки споживання

з них

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 
Функціона

льної 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 
відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

видатки 
розвитку

у тому числі 
бюджет розвитку

видатки 
споживання

комунальні 
послуги та 
енергоносії

комунальні 
послуги та 
енергоносії

0600000 06 153,016,058.22 153,016,058.22 105,901,600.00 11,722,200.00 0.00 10,991,249.00 8,793,249.00 2,198,000.00 105,000.00 0.00 8,793,249.00 164,007,307.22

0610000 06 153,016,058.22 153,016,058.22 105,901,600.00 11,722,200.00 10,991,249.00 8,793,249.00 2,198,000.00 105,000.00 8,793,249.00 164,007,307.22

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 39,812,396.00 39,812,396.00 25,638,600.00 4,132,400.00 2,042,237.00 242,237.00 1,800,000.00 242,237.00 41,854,633.00

0611020 1020 0921 86,193,954.22 86,193,954.22 60,781,600.00 6,005,000.00 3,310,667.00 3,262,667.00 48,000.00 3,262,667.00 89,504,621.22

в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 59,710,958.22 59,710,958.22 49,007,800.00 0.00 59,710,958.22

-745,700.00 -745,700.00 -745,700.00 -745,700.00

0611040 1040 0922 17,951,600.00 17,951,600.00 12,691,200.00 1,417,400.00 0.00 2,449,952.00 2,099,952.00 350,000.00 105,000.00 2,099,952.00 20,401,552.00

в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 10,286,000.00 10,286,000.00 8,450,900.00 0.00 10,286,000.00

0611090 1090 0960 1,834,318.00 1,834,318.00 1,284,700.00 167,400.00 0.00 1,834,318.00

0611150 1150 0990 1,075,200.00 1,075,200.00 859,300.00 0.00 1,075,200.00

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 4,659,800.00 4,659,800.00 3,639,900.00 104,900.00 104,900.00 104,900.00 4,764,700.00

0611170 1170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 1,285,700.00 1,285,700.00 1,006,300.00 0.00 1,285,700.00

0615045 5045 0810 785,985.00 785,985.00 785,985.00 785,985.00

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

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

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

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

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

Будівництво мультифункціональних майданчиків для 
занять ігровими видами спорту

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
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Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
усього видатки споживання

з них

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 
Функціона

льної 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 
відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

видатки 
розвитку

у тому числі 
бюджет розвитку

видатки 
споживання

комунальні 
послуги та 
енергоносії

комунальні 
послуги та 
енергоносії

0800000 08 72,356,584.86 72,356,584.86 6,888,700.00 0.00 0.00 1,275,588.00 1,275,588.00 1,275,588.00 73,632,172.86

0810000 08 72,356,584.86 72,356,584.86 6,888,700.00 1,275,588.00 1,275,588.00 1,275,588.00 73,632,172.86

0810160 0160 0111 6,718,000.00 6,718,000.00 5,426,300.00 6,718,000.00

0813160 3160 1010 65,600.00 65,600.00 65,600.00

0813180 3180 1060 503,400.00 503,400.00 503,400.00

0813230 3230 1040 606,400.00 606,400.00 606,400.00

606,400.00 606,400.00 606,400.00

Управління  соціального захисту населення 
(головний розпорядник)

Управління  соціального захисту населення 
(відповідальний виконавець)

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

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 
особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які 
не здатні до самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, 
військової служби, органів внутрішніх справ та 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг 

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, у 
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, 
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" та оплату 
послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата 
соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї 
патронатного вихователя

в т. ч. за рахунок субвенції з державного бюджету 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», оплату 
послуг із здійснення патронату над дитиною та 
виплату соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих 
групових будинків за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету
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Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
усього видатки споживання

з них

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 
Функціона

льної 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 
відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

видатки 
розвитку

у тому числі 
бюджет розвитку

видатки 
споживання

комунальні 
послуги та 
енергоносії

комунальні 
послуги та 
енергоносії

0816083 6083 0610 1,275,588.00 1,275,588.00 0.00 0.00 0.00 1,275,588.00 1,275,588.00

1,275,588.00 1,275,588.00 1,275,588.00 1,275,588.00

1000000 10 17,493,281.00 17,493,281.00 10,894,800.00 229,700.00 0.00 15,154,017.00 14,393,917.00 760,100.00 614,500.00 0.00 14,393,917.00 32,647,298.00

1010000 10 17,493,281.00 17,493,281.00 10,894,800.00 229,700.00 15,154,017.00 14,393,917.00 760,100.00 614,500.00 14,393,917.00 32,647,298.00

1011100 1100 0960 9,742,600.00 9,742,600.00 7,911,200.00 749,700.00 749,700.00 614,500.00 10,492,300.00

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 943,100.00 943,100.00 567,100.00 50,000.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 954,600.00

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 1,209,300.00 1,209,300.00 676,900.00 103,200.00 40,620.00 30,220.00 10,400.00 30,220.00 1,249,920.00

1014060 4060 0828 500,500.00 500,500.00 233,400.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 540,500.00

1014081 4081 0829 610,740.00 610,740.00 473,400.00 0.00 610,740.00

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 851,916.00 851,916.00 59,084.00 59,084.00 59,084.00 911,000.00

1015031 5031 0810 1,626,900.00 1,626,900.00 1,032,800.00 76,500.00 0.00 1,626,900.00

1015041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 1,326,595.00 1,326,595.00 147,300.00 147,300.00 147,300.00 1,473,895.00

1017325 7325 0443 186,752.00 186,752.00 186,752.00 186,752.00

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 і спорту (головний 
розпорядник)

Управління культури, молоді і спорту 
(відповідальний виконавець)

Надання спеціальної освіти школами естетичного 
виховання (музичними,художніми, хореографічними,       
                   театральними,хорови-ми,мистецькими)

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

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва 

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

Будівництво1 споруд, установ та закладів  фізичної 
культури і спорту
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Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 
відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

видатки 
розвитку
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енергоносії

3700000 37 Фінансове управління (головний розпорядник)        23,071,100.00     23,071,100.00          160,000.00           160,000.00            160,000.00 23,231,100.00

3710000 37 Фінансове управління (відповідальний виконавець) 23,071,100.00 23,071,100.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 23,231,100.00

Усього видатків 313,433,644.08 313,433,644.08 147,536,100.00 14,721,000.00 0.00 108,938,272.45 103,574,345.45 3,629,869.00 719,500.00 0.00 105,308,403.45 422,371,916.53

                             Секретар ради                                                                                                                                                                                    Володимир ЕРФАН


	дод.

