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грн.

Код ФКВКБ Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд

1 2 3 4 5 6 7 8

0200000 02 Виконавчий комітет (головний розпорядник) 99,100.00 14,900.00 114,000.00

0210000 02 Виконавчий комітет (відповідальний виконавець) 99,100.00 14,900.00 114,000.00

0216020 6020 0620 -26,000.00 -26,000.00

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма благоустрою міста Хуста на 2017-2019 роки -14,900.00 -14,900.00

0217630 7630 0470 Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності 100,000.00 100,000.00

0217640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 40,000.00 40,000.00

0218340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 14,900.00 14,900.00

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 0990 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

0800000 08 Управління  соціального захисту населення (головний розпорядник) 29,000.00 29,000.00

0810000 08 Управління  соціального захисту населення (відповідальний виконавець) 29,000.00 29,000.00

0813210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт Програма зайнятості населення на період до 2020 року 29,000.00 29,000.00

Додаток № 5
до рішення VIII  сесії Хустської міської ради
VII скликання № 925 від  18.05.2018 року  

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

Програма фінансового забезпечення розвитку 
транскордонної співпраці виконавчого комітету Хустської 

міської ради на 2018 рік

Програма відшкодування частини кредитів, отриманих 
ОСББ, ЖБК на впровадження заходів енергозбереження 

багатоквартирних будинків у м.Хуст на 2018 рік

Програма охорони навколишнього  природного середовища 
в м.Хуст на 2017-2019 роки

Програма реалізації проекту Бюджету участі шкіл міста 
Хуст в рамках освітнього проекту GoCamp на 2018 рік
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1000000 10 Управління культури, молоді та спорту (головний розпорядник) -2,000.00 555,560.00 553,560.00

1010000 10 Управління культури, молоді та спорту (відповідальний виконавець) -2,000.00 555,560.00 553,560.00

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 60,000.00 60,000.00

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма проведення видовищних заходів на 2017-2019 роки 60,000.00 60,000.00

-62,000.00 555,560.00 493,560.00

1015010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні -"- 10,000.00 10,000.00

1015012 5012 0810 -"- 10,000.00 10,000.00

1015040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури -"- -72,000.00 -72,000.00

1015041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд -"- -72,000.00 -72,000.00

1017360 7360 -"- 555,560.00 555,560.00

1017361 7361 0490 -"- 555,560.00 555,560.00

Всього 226,100.00 570,460.00 667,560.00

СЕКРЕТАР  РАДИ                                                                                                                                                                                                          В. ЕРФАН

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

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту

Реалізація інвестиційних програм і проектів за рахунок коштів, які 
надаються з державного бюджету

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


	дод.

