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Код ФКВКБ Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд

1 2 3 4 5 6 7 8

0200000 02 Виконавчий комітет (головний розпорядник) 55,000.00 34,053.00 89,053.00

0210000 02 Виконавчий комітет (головний розпорядник) 55,000.00 34,053.00 89,053.00

0216020 6020 0620 55,000.00 55,000.00

0216080 6080 Реалізація державних та місцевих програм житлових програм -"- 34,053.00 34,053.00

0216083 6083 0610 34,053.00 34,053.00

0600000 06 Управління освіти, релігій та у справах національностей (головний розпорядник) -100,000.00 -100,000.00

0610000 06 Управління освіти, релігій та у справах національностей (відповідальний виконавець) -100,000.00 -100,000.00

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти -"- -100,000.00 -100,000.00

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти -100,000.00 -100,000.00

1000000 10 Управління культури, молоді та спорту (головний розпорядник) -10,800.00 2,023,436.00 2,012,636.00

1010000 10 Управління культури, молоді та спорту (відповідальний виконавець) -10,800.00 2,023,436.00 2,012,636.00

1013130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері -"- -6,900.00 -6,900.00

1013131 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики -6,900.00 -6,900.00

1013140 3140 1040 -3,900.00 -3,900.00

Додаток № 5
до рішення  VIII сесії Хустської міської ради
VII  скликання від  27.07.2018 року № 1058

Зміни до Переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
міського бюджету м.Хуст  у 2018 році

Код програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевих бюджетів

Код ВКВ/ 
ТПКВКМБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, 
бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ

Спеціальний 
фонд

Разом загальний та 
спеціальний 

фонди

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

послуги

Програма надання фінансової підтримки комунальним 
підприємствам Хустської міської ради на 2018-2020 роки

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, 
осіб з їх числа

Міська програма забезпечення права дитини на виховання у 
сімейному оточенні на 2018-2025 роки

Програма реалізації проекту Бюджету участі шкіл міста Хуст в 
рамках освітнього проекту GoCamp на 2018 рік

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

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення 
дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
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Код ФКВКБ Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд

1 2 3 4 5 6 7 8

1017320 7320 Будівництво1 об'єктів соціально-культурного призначення -"- 19,000.00 19,000.00

1017325 7325 0443 19,000.00 19,000.00

1017360 7360 Виконання інвестиційних проектів -"- 2,004,436.00 2,004,436.00

1017361 7361 0490 -55,560.00 -55,560.00

1017363 7363 0490 2,059,996.00 2,059,996.00

Всього -55,800.00 2,057,489.00 2,001,689.00

Секретар ради                                                                                                                                                                                                          В.Ерфан
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Будівництво1споруд, установ та закладів  фізичної культури і 
спорту

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

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

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


	дод.

