
1

грн.

Код ФКВКБ Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд

1 2 3 4 5 6 7 8

0200000 02 Виконавчий комітет (головний розпорядник) 115,000.00 0.00 115,000.00

0210000 02 Виконавчий комітет (головний розпорядник) 115,000.00 0.00 115,000.00

0213240 3240 Інші заклади та заходи -10,000.00 -10,000.00

0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення -10,000.00 -10,000.00

95,000.00

0216010 6010 -"- 65,000.00 65,000.00

0216013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства -"- 65,000.00 65,000.00

0216020 6020 0620 -"- 30,000.00 30,000.00

0217630 7630 0470 -20,000.00 -20,000.00

0218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки 50,000.00 50,000.00

08 Управління  соціального захисту населення (головний розпорядник) 20,000.00 20,000.00

08 Управління  соціального захисту населення (відповідальний виконавець) 20,000.00 20,000.00

0813240 3240 Інші заклади та заходи 20,000.00 20,000.00

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 20,000.00 20,000.00

1000000 10 Управління культури, молоді та спорту (головний розпорядник) -94,906.00 0.00 -94,906.00

1010000 10 Управління культури, молоді та спорту (відповідальний виконавець) -94,906.00 0.00 -94,906.00

1013130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері -"- -15,000.00 -15,000.00

Додаток № 5
до рішення  VIII сесії Хустської міської ради
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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

Разом загальний та 
спеціальний 

фонди

Програма діяльності громадських організацій міста, які потребують 
соціального захисту на 2017-2019 роки

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

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-
комунального господарства

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

послуги

Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної 
діяльності

Програма фінансового забезпечення розвитку транскордонної 
співпраці виконавчого комітету Хустської міської ради на 2018 рік

Програма підтримки діяльності громадських організацій, які 
залучаються до забезпечення  порядку та безпеки                            в 

м. Хуст на 2018 – 2020 роки 

Програма підтримки соціально-незахищених верств населення міста 
на 2017-2019 роки
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1013131 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики -15,000.00 -15,000.00

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва -"- 9,100.00 0.00 9,100.00

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма проведення видовищних заходів на 2017-2019 роки 9,100.00 9,100.00

-89,006.00 -89,006.00

1015010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні -"- -27,810.00 0.00 -27,810.00

1015011 5011 0810 -"- -28,200.00 -28,200.00

1015012 5012 0810 -"- 390.00 390.00

1015040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури -"- -61,160.00 -61,160.00

1015041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд -"- -61,160.00 -61,160.00

1015060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту -"- -36.00 0.00 -36.00

1015062 5062 0810 -"- -36.00 -36.00

Всього 40,094.00 0.00 40,094.00

Секретар ради                                                                                                                                                                                                          В.Ерфан

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

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

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 
видів спорту

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту

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


	дод.

