
грн.

з них

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

-14 320 000,00 -14 320 000,00 1 203 200,00 1 203 200,00 1 203 200,00 -13 116 800,00

0300000 03 Виконавчий комітет (головний розпорядник) 1 090 000,00 1 090 000,00 1 090 000,00 1 090 000,00

0310000 03 Виконавчий комітет (відповідальний виконавець) 1 090 000,00 1 090 000,00 1 090 000,00 1 090 000,00

010116 0310170 0170 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради 

(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих 

комітетів 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

150121 0316400 6400 0620

Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-

комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної 

власності

1 070 000,00 1 070 000,00 1 070 000,00 1 070 000,00

1000000 10
Управління освіти, релігій та у справах національностей (головний 

розпорядник)
113 200,00 113 200,00 113 200,00 113 200,00

1000000 10
Управління освіти, релігій та у справах національностей 

(відповідальний виконавець)
113 200,00 113 200,00 113 200,00 113 200,00

150110 1016330 6330 0921
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 

реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів
113 200,00 113 200,00 113 200,00 113 200,00

1500000 15 Управління  соціального захисту населення (головний розпорядник) -14 320 000,00 -14 320 000,00 -14 320 000,00

1510000 15
Управління  соціального захисту населення (відповідальний 

виконавець)
-14 320 000,00 -14 320 000,00 -14 320 000,00

070303 1511060 1060 0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. 

сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя

-20 000,00 -20 000,00 -20 000,00

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 

природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 

квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

-14 300 000,00 -14 300 000,00 -14 300 000,00

Разомвидатки 

споживання

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС
2

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 

ТКВК

капітальні 

видатки за 

рахунок коштів, 

що передаються 

із загального 

фонду до 

бюджету 

розвитку 

(спеціального 

фонду)

Всього Всього

Додаток № 2

до рішення VI  сесії Хустської міської ради 

VII скликання від 14.12. 2017 року № 795

комунальні 

послуги та 

енергоносії

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ  

видатки 

споживання

видатків міського бюджету м.Хуст на 2017 рік за головними розпорядниками коштів (у межах змін  доходів, загального обсягу видатків міського бюджету                                                                                                                                                                                                                                  

та перерозподіл у межах загального обсягу міського бюджету)

видатки 

розвитку

Код програ

Зміни до розподілу видатків міського бюджету на 2017 рік за головними розпорядниками коштів, в розрізі джерел коштів:

з них

І.  Зміни до розподілу видатків міського бюджету на 2017 рік за головними розпорядниками коштів (у 

межах змін обсягу доходів) 

Код 

ФКВКБ
3 бюджет 

розвиткуоплата праці

Спеціальний фонд

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них

Загальний фонд

видатки 

розвитку оплата праці

1



090201 1513011 3011 1030

Надання пільг 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

-503 100,00 -503 100,00 -503 100,00

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх

справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної

охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби,

ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби

спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям)

померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів

внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної

пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби,

ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби

спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби

за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби

безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу

податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-

виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за

віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час

виконання службових обов'язків;  

пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення

повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової

міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи,

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; батькам та членам сімей військовослужбовців,

ійськовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту

інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час

проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і

начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли)

або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-

комунальні

090207 1513013 3013 1070

Надання пільг 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

-28 450,00 -28 450,00 -28 450,00

090215 1513015 3015 1070 Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги -242 600,00 -242 600,00 -242 600,00

090405 1513016 3016 1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг
-13 451 550,00 -13 451 550,00 -13 451 550,00

-847 553,54 -847 553,54 -353 550,00 -622 320,00 779 750,00 779 750,00 779 750,00 779 750,00 -67 803,54

0300000 03 Виконавчий комітет (головний розпорядник) -42 270,00 -42 270,00 100 000,00 -317 510,00 -445 945,00 -445 945,00 -445 945,00 12 239,00 -488 215,00

0310000 03 Виконавчий комітет (відповідальний виконавець) -42 270,00 -42 270,00 100 000,00 -317 510,00 -445 945,00 -445 945,00 -445 945,00 12 239,00 -488 215,00

010116 0310170 0170 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради 

(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих 

комітетів 

27 890,00 27 890,00 100 000,00 -83 110,00 27 890,00

0313200 3200 Соціальний захист ветеранів війни та праці 40 000,00 40 000,00 40 000,00

ІІ.  Зміни до розподілу видатків міського бюджету на 2017 рік за головними розпорядниками коштів (у 

межах загального обсягу) 

090204 1513012 -74 300,00-74 300,00 -74 300,003012 1030

2



091209 0313202 3202 1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і 

ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість
40 000,00 40 000,00 40 000,00

100203 0316060 6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ -204 400,00 -204 400,00 -234 400,00 -204 400,00

100302 0316130 6130 0620

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, 

районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та 

організацій житлово-комунального господарства

96 100,00 96 100,00 -112 141,00 -112 141,00 -112 141,00 -16 041,00

150121 0316400 6400 0620

Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-

комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної 

власності

-250 462,00 -250 462,00 -250 462,00 57 542,00 -250 462,00

170703 0316650 6650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг -83 342,00 -83 342,00 -83 342,00 -45 303,00 -83 342,00

250404 0318600 8600 0133 Інші видатки -1 860,00 -1 860,00 -1 860,00

1000000 10
Управління освіти, релігій та у справах національностей (головний 

розпорядник)
-559 920,00 -559 920,00 -266 000,00 -288 250,00 958 170,00 958 170,00 958 170,00 515 106,00 398 250,00

1000000 10
Управління освіти, релігій та у справах національностей 

(відповідальний виконавець)
-559 920,00 -559 920,00 -266 000,00 -288 250,00 958 170,00 958 170,00 958 170,00 515 106,00 398 250,00

070101 1011010 1010 0910 Дошкільна освіта -246 000,00 -246 000,00 -191 000,00 -171 300,00 -21 458,00 -21 458,00 -21 458,00 -21 458,00 -267 458,00

070201 1011020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

-224 600,00 -224 600,00 -10 000,00 -65 800,00 -84 000,00 -84 000,00 -84 000,00 -84 000,00 -308 600,00

070301 1011040 1040 0922
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-

інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
-69 400,00 -69 400,00 -56 000,00 -41 000,00 -69 400,00

070401 1011090 1090 0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми
-14 940,00 -14 940,00 3 300,00 -10 150,00 -14 940,00

070802 1011170 1170 0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в 

галузі освіти
1 550,00 1 550,00 1 400,00 1 550,00

070804 1011190 1190 0990 Централізоване ведення бухгалтерського обліку 8 850,00 8 850,00 -5 800,00 -6 000,00 -6 000,00 -6 000,00 -6 000,00 2 850,00

070805 1011200 1200 0990 Здійснення централізованого господарського обслуговування -10 100,00 -10 100,00 -7 900,00 -10 100,00

091108 1013160 3160 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи)

-5 280,00 -5 280,00 -5 280,00

150101 1016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 28 900,00 28 900,00 28 900,00 28 900,00 28 900,00

150110 1016330 6330 0921
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 

реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів
1 047 707,00 1 047 707,00 1 047 707,00 597 664,00 1 047 707,00

150112 1016350 6350 0960
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 

реконструкція позашкільних навчальних закладів
-6 979,00 -6 979,00 -6 979,00 -6 979,00

1500000 15 Управління  соціального захисту населення (головний розпорядник) -74 733,54 -74 733,54 -48,00 -48,00 -48,00 -48,00 -74 781,54

1510000 15
Управління  соціального захисту населення (відповідальний 

виконавець)
-74 733,54 -74 733,54 -48,00 -48,00 -48,00 -48,00 -74 781,54

010116 1510180 0180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах -33 000,00 -33 000,00 -48,00 -48,00 -48,00 -48,00 -33 048,00

3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого 

пічного побутового палива і скрапленого газу
-35 503,54 -35 503,54 -35 503,54

090202 1513021 3021 1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія 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

-3 100,00 -3 100,00 -3 100,00

3



090216 1513025 3025 1070
Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та 

скрапленого газу
-10 321,60 -10 321,60 -10 321,60

090406 1513026 3026 1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання 

твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
-22 081,94 -22 081,94 -22 081,94

3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, інвалідам з 

дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям

090304 1513043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00

091300 1513049 3049 1010
Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-

інвалідам
50 000,00 50 000,00 50 000,00

3 100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, 

інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування
-6 230,00 -6 230,00 -6 230,00

091204 1513104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які 

не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, 

інвалідністю

-6 230,00 -6 230,00 -6 230,00

091207 1513190 3190 1060

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 і природного газу

14 000,00 14 000,00 14 000,00

090412 1513400 3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення -14 000,00 -14 000,00 -14 000,00

2400000 24 Управління культури, молоді та спорту (головний розпорядник) -218 630,00 -218 630,00 -187 550,00 -16 560,00 17 573,00 17 573,00 17 573,00 2 453,00 -201 057,00

2410000 24 Управління культури, молоді та спорту (відповідальний виконавець) -218 630,00 -218 630,00 -187 550,00 -16 560,00 17 573,00 17 573,00 17 573,00 2 453,00 -201 057,00

091108 2413160 3160 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи)

-560,00 -560,00 -560,00

110201 2414060 4060 0824 Бібліотеки 1 960,00 1 960,00 2 000,00 -5 010,00 -5 010,00 -5 010,00 -5 010,00 -3 050,00

110202 2414070 4070 0824 Музеї і виставки -26 800,00 -26 800,00 200,00 -13 960,00 -26 800,00

110204 2414090 4090 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу -9 300,00 -9 300,00 -7 800,00 -9 300,00

110205 2414100 4100 0960 Школи естетичного виховання дітей -120 100,00 -120 100,00 -94 100,00 -120 100,00

110502 2414200 4200 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи 58 000,00 58 000,00 7 700,00 58 000,00

2415030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту -121 830,00 -121 830,00 -93 550,00 -4 600,00 -121 830,00

130107 2415031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл
-121 830,00 -121 830,00 -93 550,00 -4 600,00 -121 830,00

5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту -88,00 -88,00 -88,00 -88,00 -88,00

130112 2415062 5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
-88,00 -88,00 -88,00 -88,00 -88,00

150101 1016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 22 671,00 22 671,00 22 671,00 7 551,00 22 671,00
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7600000 76 Фінансове управління (головний розпорядник) 48 000,00 48 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 298 000,00

7610000 76 Фінансове управління (відповідальний виконавець) 48 000,00 48 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 298 000,00

250102 7618010 8010 0133 Резервний фонд -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00

250323 7618290 8290 0180

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію 

негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (придбання 

медичного обладнання)

-250 000,00 -250 000,00 -250 000,00

250380 7618800 8800 0180

Інші субвенції (для придбання медичного обладнання та інвентарю для 

реанімаційного підрозділу, що буде обслуговувати віділення інтервенційної 

кардіології (кардіологія)

250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

250380 7618800 8800 0180 Інші субвенції 398 000,00 398 000,00 398 000,00

Усього видатків -15 167 553,54 -15 167 553,54 -353 550,00 -622 320,00 1 982 950,00 1 982 950,00 1 982 950,00 779 750,00 -13 184 603,54

Секретар ради                                                                                                                                                                                              В.Ерфан
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