
Виконання бюджету м. Хуст
за  2018 рік

Дохідна частина

Дохідна частина бюджету м. Хуст за 2018 рік склала 420 759,8  тис.грн., в
тому числі офіційні трансферти з державного та обласного бюджетів 241 582,3
тис.грн. Отже, власні доходи міста в 2018 році склали 179 177,5 тис.грн.

Субвенції в уточненому розписі доходів бюджету на 2018 рік затверджені в
розмірі – 245 157,4 тис грн. За 2018 рік надходження склали 241582,3 тис.грн., що
становить  98,5  відс.  до  плану  за  звітний  період,  або  57,4  відсотки  від  всіх
надходжень до загального фонду та спеціального фонду міського бюджету.

Надходження до загального фонду міського бюджету у  2018 році  склали
391 956,1 тис.грн., при запланованих 394 510,4 тис.грн., тобто 99,4%. 

Виконання  затверджених  показників  загального  фонду  (без  трансфертів)
становить 100,7 %, тобто при затвердженому плані 151 143,0 тис.грн. надійшло
коштів у сумі 152 163,8 тис.грн. 

Темп зростання  надходжень податків  і  зборів  (обов’язкових  платежів)  до
місцевого  бюджету   у   2018  році  в  порівнянні  до  2017  року  становлять  111,0
відсотка, або на  15 131,5 тис.грн. більше.

Основними платежами надходжень загального фонду є  податок та збір на
доходи фізичних осіб, акцизний податок та місцеві податки.

У січні-грудні 2018 року надходження податку  на  доходи  фізичних осіб, що
сплачується  податковими  агентами,  із  доходів  платника  податку  у  вигляді
заробітної плати становили –  67 924,0  тис.грн., у 2017 році надійшло коштів у
сумі  56 439,9 тис.грн.  У  порівнянні до 2017 року є  приріст  на  11 484,1 тис.грн.,
або 120,3 відсотка. Виконання плану по даному виду доходів становить 100,0 %.
Таке зростання спричинено збільшенням розміру мінімальної заробітної плати.

Найбільшими платниками податку  на  доходи  фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати до
міського  бюджету  у  2018  році  були  (60%):  РФ  «Львівська  залізниця»  (3856,6
тис.грн.),  ВАТ ЕК «Закарпаттяобленерго» (2506,1  тис.грн.),  ТОВ «Хустекс  ЛТД»
(1747,9  тис.грн.),  ТОВ «Європейська  фабрика»  (1203,5  тис.грн.),  Хустська  філія
ПАТ «Закарпатгаз» (974,0 тис.грн.), ТОВ «Немецтек» (1118,3 тис.грн.), ТОВ «Бон-
Хуст» (604,3 тис.грн.), ТОВ «Хустфарм» (784,6 тис.грн.), ДП «ЯС Експорт» (699,9
тис.грн.).

Податок на доходи фізичних осіб - військовослужбовців, та осіб рядового
і  начальницького  складу затверджений  у  бюджеті  на  2018  рік  в  сумі   2
355,0тис.грн.  Фактичні  надходження   2018  року  склали  2 491,3  тис.грн.,  що на
136,3  тис.грн. більше від планових показників. Виконання до 2017 року становить
126,3%.

Податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами
із доходів платника податку інших ніж заробітна плата надійшло у сумі 595,1
тис.грн. при планових показниках 550,6 тис.грн. Виконання становить 108,1%. У



порівнянні до 2017 року надходження збільшилися на 182,4 тис.грн. у зв`язку з
виплатою податку на доходи у вигляді дивідендів ТОВ «Хустфарм» (33,0 тис.грн.),
КС  «Менчул»  (125,6  тис.грн.),  ТОВ  «Електрон  сервіс»  (54,0  тис.грн.),  а  також
сплатою  у  2018  році  за  найманих  працівників  по  угодах  цивільно-правового
характеру. 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування  при  плані 2 705,0 тис.грн. надійшов у сумі
2 765,5 тис.грн., що становить 102,2 відсотка. Порівняно до відповідного періоду
минулого року надходження збільшення на 1 095,1 тис.грн.у зв`язку із збільшенням
задекларованих сум найбільших платників даного виду податку - ПП Мадярчик М.,
Тимчик Й., Мандрик М., Дані платники сплатили до бюджету міста у 2018 році
1185,1 тис.грн. (60%). 

У 2018 році від комунальних підприємств міста поступили кошти податку на
прибуток  підприємств  та  фінансових  установ  комунальної  власності у  сумі
98,1  тис.грн.,  що  становить  100,0%  до  запланованого  показника  та  26,4  %  до
надходжень попереднього року. Надходження зменшилися у зв`язку із зменшенням
прибутку Хустським ВУВКГ та  КП «Хуст-тепло».

Надходження  рентної  плати за  використання лісових ресурсів становить
100,1  %  до  планових  показників.  Поступлення  складають  73,6  тис.грн.  при
запланованих 73,5 тис.грн.

Акцизний податок з реалізації підакцизних товарів є значним джерелом
дохідної  частини  бюджету  міста,  поступлення  від  якого  становлять  40 016,0
тис.грн. при запланованих  40 015,0 тис.грн. (100,0%). В тому числі: надходження
акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) становлять
3 567,1  тис.грн.,  акцизний  податок  з  ввезених  на  митну  територію  України
підакцизних  товарів  (пальне)  –  14 568,3  тис.грн.,  акцизний  податок  з  реалізації
суб`єктами  господарювання  роздрібної  торгівлі  підакцизних  товарів  –  21 880,6
тис.грн. Найбільшими платниками акцизного податку з роздрібної торгівлі у 2018
році були ТОВ «Закарпатська продовольча компанія» (4745,0 тис.грн.), ПП Тимчик
Й.Й.               (9682,5 тис.грн.), ПП Браєр Й.Й. (4704,0 тис.грн.). Значно зменшилися
надходження від ПП Браєр Й.Й., який є одним з найбільших платників даного виду
податку  у  зв`язку  із  розірванням  у  2018  році  договору  з  торговою  маркою
«Оболонь»  щодо  дистрибуції  підакцизних  товарів.  У  2017  році  надходження
склали 6216,3 тис.грн. у 2018 році 4704,0 тис.грн., що на  1512,3 тис.грн. менше.

До бюджету міста у 2018 році надходження  податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки склали 2006,7 тис.грн. при запланованих  1921,4
тис.грн., в тому числі 805,5 тис.грн. - від фізичних осіб та 1201,2 тис.грн.  - від
юридичних осіб.

Транспортний  податок поступив  у  сумі  142,7  тис.грн.  при  запланованих
142,6 тис.грн. Виконання становить 100,2 %. 

Плата за землю справляється у формі земельного податку та орендної плати
за земельні ділянки і становить 31,0 % місцевих податків.  При плані 10 248,0 тис.
грн.  у  2018  році  надходження  склали  10 363,1  тис.  грн.,  що  становить  101,1
відсотки. Порівняно з відповідним періодом 2017 року обсяги надходжень по платі



за землю зменшилися на 5,3 відсотки або на 575,0 тис.грн. Причиною є укладанням
26   договорів  куплі-продажу  земельних  ділянок які  перебували  в  оренді,   що
зменшило надходження від орендної плати на суму 328,5 тис.грн. та зменшенням
сплати від ПАТ «Укрзалізниця».

При цьому:

Надходження земельного  податку  з  юридичних  осіб становлять  2434,3

тис.грн. при планових показниках 2400,0 тис.грн. (виконання склало  101,4%). У

порівнянні до 2017  року надходження зменшилися на 536,5 тис.грн.  у зв`язку із
прийняттям Закону України від 07.12.2017 року № 2245 «Про внесення змін до
Податкового  кодексу  України  та  деяких  законодавчих  актів»,  згідно  якого
встановлено 25 відсотків податку для залізниць, що було враховано при плануванні

бюджету. Відповідно надходження від  ПАТ «Українська залізниця» зменшилися у

2018 році на 684,4 тис.грн. Найбільшими платниками земельного податку у 2017

році були ТОВ «Енран ЗЛК» (508,2 тис.грн.), ПАТ «Українська залізниця» (151,7

тис.грн.),  ВАТ ЕК «Закарпаттяобленерго» (120,6 тис.грн.),  ВАТ «Хустська ПМК»

(103,8 тис.грн.). 

Виконання  плану  по  надходженню  орендної  плати  з  юридичних  осіб
становить 100,0 %, тобто при плані 4 458,0 тис.грн. надходження склали  4 458,4
тис.грн.  У  порівнянні  до  2017  року  надходження  зменшилися  на  24,5тис.грн.
Відповідно  до   Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  23.03.95  N 213  "Про
Методику  нормативної  грошової  оцінки  земель  сільськогосподарського
призначення  та  населених  пунктів"  Відділом  у  Хустському  районі  Головного
управління  Держгеокадастру  в  Закарпатській  області  здійснено  розрахунок
нормативно-грошової  оцінки  земельних  ділянок  під  об’єктами  АЗС,  що
спричинило  перерахунок  орендної  плати  з  юридичних  осіб   (втрати  міського
бюджету  близько  990,6  тис.грн.). Найбільшими  платниками  даного  податку
залишаються ПАТ «Концерн Галнафтогаз», ФГ «Югра», ТОВ «Хустекс ЛТД», ТОВ
«Ріелт Універсам», які  сплатили до бюджету 1 207,7 тис.грн.

Земельний податок з фізичних осіб при плані 390,0 тис.грн. надійшов у сумі
408,9  тис.грн. До попереднього року надходження збільшилися на 122,9 тис.грн.
або  на  43,0%  у  зв`язку  із  розширенням  та  вдосконаленням  податкової  бази  по
справлянню даного виду податку.

Від сплати орендної плати з фізичних осіб поступили кошти у сумі 3 062,1
тис.грн. Виконання планових показників становить 102,1%. До попереднього року
надходження зменшилися на  136,3  тис.грн.  або на  4,3  % у зв`язку із  продажем
земельних ділянок.  Одночасно,  відповідно  до  статті  289  Податкового  кодексу,  в
місті  Хуст  проводиться  індексація  орендованої  землі  і укладено  нові  договори
оренди земельних ділянок з фізичними та юридичними особами, що забезпечило
поступлення до міського бюджету на суму 709,0 тис.грн.

Туристичний  збір поступив  у  сумі  58,5  тис.грн.  при  запланованих  56,8
тис.грн.  Виконання  становить  103,0  %.  Поступлення  збору  залежать  від
наповненості у готелях і в порівнянні до минулого року збільшилися на 25,8%. 



Єдиний податок за обсягом платежу становить 13,7% у структурі загального
фонду бюджету міста Хуст та 62,4% від обсягу місцевих податків і  зборів.  При
запланованих показниках 20 388,0 тис.грн. поступлення склали 20 875,0 тис.грн.,
що становить 102,4 %. 

Юридичними  особами  сплачено  до  бюджету  4  775,4  тис.грн.,  фізичними
16 099,5  тис.грн.  Обсяги  надходжень  єдиного  податку,  сплаченого  юридичними
особами порівняно до 2017 року збільшилися  на 1 514,6 тис.грн.   Найбільшими
платниками даного  виду  податку  у  2018  році  були  ТзОВ «БСМ»,  ТОВ «Терра
інтернешнл», ТОВ «Віста ЛК», ТОВ «Хуст Мегбуд» .

Обсяги  надходжень  єдиного  податку,  сплаченого  фізичними  особами
порівняно до 2017 року збільшилися  на 18,4 %  за рахунок збільшення ставки, яка
залежить від розміру мінімальної заробітної плати. 

Поступлення  від  частини  чистого  прибутку  комунальних  унітарних
підприємств, що вилучається до бюджету у 2018 році склали 15,8 тис.грн. або
100,1% до планових показників. У 2018 році поступило коштів на  75,3 тис.грн.
менше, ніж у 2017 році. 

Надходження  від  сплати  адміністративних  штрафів  та  інших  санкцій
становлять  78,7  тис.грн.,  що  складає  181,9  %  до  запланованих  показників.
Адміністративні  штрафи  та  штрафні  санкції  за  порушення  законодавства  у
сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів поступили
у сумі 235,3 тис.грн.

Починаючи  з  2015  року,  джерела  наповнення  місцевих  бюджетів  було
розширено за рахунок передачі  з державного бюджету 100%  плати за надання
інших адміністративних послуг, завдяки чому надходження зросли у 2018 році на
3 833,4 тис.грн. Виконання планових показників становить 100,2 %. В тому числі: 

 плата за надання інших адміністративних послуг – 3 637,2 тис.грн.
 адміністративний  збір  за  державну  реєстрацію  речових  прав  на

нерухоме майно та їх обтяжень – 169,5 тис.грн.
 адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних

осіб,  фізичних  осіб-підприємців  та  громадських  формувань  –  23,8
тис.грн.

Надходження по платі за оренду цілісних майнових комплексів у 2018 році
склали 265,2 тис.грн.,  при запланованих 255,6 тис.грн.  Виконання до 2017 року
становить 151,3 %. 

 
Виконання плану по поступленню державного мита становить 104,7%, тобто

при  плані 85,5 тис.грн. надійшло коштів у сумі – 89,5 тис.грн. В порівнянні до
минулого року надходження  збільшилися  на 40,2  тис.грн. 

У 2018 році сума інших надходжень склала 39,6 тис.грн. 

Пільги по сплаті податків та зборів Хустським виконавчим комітетом у 2018
році не надавалися.

Спеціальний фонд 



До  спеціального  фонду  міського  бюджету  у  2018  році  надійшло
28 803,7  тис.грн.,  в  тому числі  офіційні  трансферти  1 790,0  тис.грн.  Джерелами
формування спеціального фонду міського бюджету у 2018 році були:

Надходження  екологічного  податку, які  при  плані  121,3  тис.грн.  склали
121,8 тис.грн., або  100,5 % відсотка до плану та 94,8% до надходжень 2017 року.
Надходження грошових коштів за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про
охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої
діяльності становлять 20,4 тис.грн. 

Надходження  коштів  від  відшкодування  втрат  сільськогосподарського
та лісогосподарського виробництва становлять 15,1 тис.грн.

Власні надходження бюджетних установ, поступлення по яких у 2018 році
становили  5  904,3  тис.грн.,  що  становить  208,7%   до  планових  показників  та
113,0% до кошторисних призначень.

З  них  плата  за  послуги,  що надаються  бюджетними установами –  4 468,2
тис.грн., надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
–  0,4  тис.грн.,   плата  за  оренду  майна  бюджетних  установ  –  10,1   тис.грн.,
надходження  від  реалізації  в  установленому  порядку  майна  –  25,0  тис.грн.,
благодійні внески, гранти та дарунки – 1 376,4 тис.грн., кошти, що отримуються
бюджетними установами на виконання цільових заходів – 24,1 тис.грн. 

Виконання до 2017 року збільшилися на 44,8 %. При цьому надходження від
плати  за  послуги,  що  надаються  бюджетними  установами  згідно  із
законодавством (в  тому  числі  плата  за  послуги,  що  надаються  бюджетними
установами,  надходження  від  додаткової  діяльності,  плата  за  оренду  майна
бюджетних установ та від реалізації майна) збільшилися на 9,6%. 

Надходження  бюджетних  установ  від  додаткової  (господарської)
діяльності  –становлять 0,4 тис.грн.  Плата за оренду майна бюджетних установ
зменшилася  на  21,1  %.  Дані  надходження  були  більші  у  2017  році  за  рахунок
надходжень коштів від оренди спортзалів шкіл для гуртків.

 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку
майна (крім нерухомого майна) становлять 25,0 тис.грн.

Благодійні  внески,  гранти  та  дарунки  зменшилися  на  1  334,4  тис.грн.  у
порівнянні  до надходжень 2017 року,  оскільки в 2017 році  поступали кошти по
грантовій угоді  Європейського союзу м.Лєско-Польща. 

До бюджету розвитку міста у 2018 році надійшло 20 958,1  тис.грн., в тому
числі :

 кошти  від  продажу  землі –  19 139,0  тис.грн.  при  плані  19 138,9
тис.грн.,  що  становить  100,0  %  до  плану  та  174,1  %  до  виконання
минулого року.

 Надходження  коштів  пайової  участі  забудовників  у  соціально-
економічний розвиток міста складає  1 819,1  тис.грн.  при планових
показниках –  1 730,1  тис.грн.., що становить 105,2 %.

Видаткова частина

За підсумками виконання міського бюджету за 2018 рік   видаткова частина
загального  фонду бюджету  профінансована   на  98,0%  до  уточненого   річного
плану.



Сума видатків за 2018 рік  склала  302 404,4 тис. грн. В тому числі видатки
за  рахунок  субвенцій  з  державного  бюджету  на  надання  державних   допомог
сім’ям з  дітьми,  пільг  та  житлових субсидій  населенню на житлово-комунальні
послуги,  на  тверде  паливо  та  скраплений  газ,  виплату  державної  соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування  склали
111 106,9  тис.  грн.,  освітньої  субвенції  –  59 824,9  тис.грн.,  субвенції  на
забезпечення  якісної,  сучасної  та  доступної  загальної  середньої  освіти  «Нова
українська  школа»  -  887,2  тис.грн.,  субвенції  з  обласного  бюджету  на
компенсаційні  виплати  інвалідам  на  бензин,  ремонт,  техобслуговування
автотранспорту  та  транспортне обслуговування  –  11,9  тис.грн.,  тобто  56,5% від
загальної  суми видатків загального фонду. Таким чином,  видатки проведені  на
потреби міста за рахунок власних надходжень склали  130 573,5 тис. грн.

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування  (ТПКВКМБ 0100
«Державне управління»)  склали  25 813,6 тис. грн. або 19,8%  від загальної суми
видатків за рахунок власних надходжень.

 На фінансування  галузі  „Освіта”  ТПКВКМБ 1000  (дошкільні заклади
освіти, утримання та зарплата адмінперсоналу в загальноосвітніх школах міста  та
гімназії  –  інтернат,  центр  технічної  творчості,  школа  естетичного  виховання,
методкабінет,  централізована  бухгалтерія  освіти,  господарська  група,  допомога
дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється
18 років) витрачено  80 222,7  тис. грн., тобто 61,4% від загальної суми видатків за
рахунок власних надходжень.

   Видатки  на  соціальний  захист  та  соціальне  забезпечення  (ТПКВКМБ
3000) проведені в сумі 5 894,8 тис. грн. (в тому числі міський територіальний центр
–  1  714,2  тис.  грн.,  інші  заходи  у  сфері  соціального  захисту  і  соціального
забезпечення  –  1 140,7 тис.  грн.,  утримання та забезпечення діяльності  центрів
соціальних служб для сім`ї,  дітей та молоді –  556,9 тис.грн.,  соціальний захист
ветеранів війни і праці, пільги почесним громадянам міста, компенсаційні виплати
на пільговий проїзд – 2 032,1 тис.грн., оздоровлення та відпочинок дітей – 392,0
тис.грн.), тобто 4,5%  від загальної суми видатків за рахунок власних надходжень.

Культура і мистецтво (ТПКВКМБ 4000) профінансована на суму  2 996,6
тис.  грн.  –  2,3%  від  загальної  суми  видатків  за  рахунок  власних  надходжень
(бібліотека, музей, галерея, централізована бухгалтерія).

Фінансування галузі „Фізична культура і спорт” (ТПКВКМБ 5000)  склало
2 500,0   тис.  грн.  –  1,9%  від  загальної  суми  видатків  за  рахунок  власних
надходжень, в т.ч. фінансова підтримка міського стадіону – 796,1 тис. грн. (0,6%),
ДЮСШ – 1 313,0 тис. грн. (1,0%).

  „Житлово-комунальне господарство” (ТПКВКМБ 6000) профінансоване
на суму  9 079,8  тис. грн. – 6,9% від загальної суми видатків за рахунок власних
надходжень, в тому числі  видатки на благоустрій міста –         3 144,4 тис. грн. –
2,4% від  загальної  суми видатків  за  рахунок  власних  надходжень,   видатки  на
фінансову  підтримку  ВУВКГ  –  1 940,9  тис.  грн.  –  1,5%,  фінансова  підтримка
комунальних підприємств – 3 994,5  тис.грн. – 3,0%.

        „Економічна діяльність” (ТПКВКМБ 7000) профінансована  на суму 3 607,3
тис.грн. (2,8%) - зимове утримання доріг міста, поточний ремонт міських вулиць,
здійснення  заходів  із  землеустрою,  сприяння  розвитку  малого  та  середнього
підприємництва, членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування.



«Інша діяльність» (ТПКВКМБ 8000)  профінансована на суму         204,0
тис.грн.  (0,2%)   –  фінансова  допомога  засобам  масової  інформації,  заходи  із
запобігання та ліквідації  надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха та
роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення.

 Інші субвенції з місцевого бюджету (ТПКВКМБ 9770) – 200,0 тис.грн. або
0,2%  від  загальної  суми  видатків  за  рахунок  власних  надходжень  -  на
співфінансування  навчально-реабілітаційного  центру  Хустської  районної
державної  адміністрації  Закарпатської  області  для  обслуговування  дітей,  які
потребують корекцію фізичного та розумового розвитку.

Субвенція  з  місцевого  бюджету  державному  бюджету  на  виконання
програм соціально-економічного розвитку регіонів  (ТПКВКМБ 9800)  –  54,7
тис.грн. 

За  економічною класифікацією видатки міського бюджету за поточний рік
склали (за виключенням трансфертів з державного та обласного бюджетів):

- заробітна плата та нарахування на неї -  85 045,9 тис. грн. 

або  64,6%;

- оплата за енергоносії –  13 117,6 тис. грн. – 10,0 %;

- видатки на харчування – 5 898,9 тис. грн.  – 4,5 %; 

- інші поточні видатки – 27 511,1 тис. грн. – 20,9%.

За підсумками виконання бюджету м.Хуст за 2018 рік  видаткова частина
спеціального  фонду бюджету профінансована  на 76,5 % до уточненого річного
плану.

Сума видатків за 2018 рік  склала  96 581,1 тис.грн., в тому числі кошти, що
передаються  із  загального  фонду  бюджету  до  бюджету  розвитку  (спеціального
фонду) – 67 734,8  тис.грн. У звітному періоді за рахунок  субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку  окремих  територій  профінансовано  44 937,1  тис.грн.,  в  т.ч.  залишок
субвенції станом на 01.01.2018 року в сумі 5 866,5 тис. грн., субвенції з місцевого
бюджету  на  надання  державної  підтримки  особам  з  особливими  освітніми
потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 251,8 тис.грн.,
субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти
«Нова українська  школа» - 120,5 тис.грн., субвенцій з обласного бюджету – 1 790,0
тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на 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 за
рахунок  відповідної  субвенції  з  державного  бюджету  –  120,0  тис.грн..  Таким
чином, видатки проведені на потреби міста за рахунок власних надходжень склали
49 361,7 тис. грн.

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування  (ТПКВКМБ 0100
«Державне управління»)  склали  95,3  тис.  грн. або  0,2  %  від загальної суми
видатків за рахунок власних надходжень.

 „Освіта”  ТПКВКМБ 1000   профінансована в сумі  6 408,6 тис. грн. або
13,0%   від  загальної  суми  видатків  (в  т.ч.  дитячі  садки  –  2 526,1  тис.грн.,



загальноосвітні школи міста – 2 307,9 тис.грн., гімназія-інтернат – 858,0 тис.грн.,
школа естетичного виховання – 656,6  тис.грн.).

Видатки  на  соціальний  захист  та  соціальне  забезпечення  (ТПКВКМБ
3000) проведені в сумі  28,8 тис. грн., або 0,1%  від загальної  суми  видатків за
рахунок  власних надходжень,  в тому числі  міський територіальний центр – 5,0
тис. грн., організація та проведення громадських робіт – 23,8 тис.грн. 

Культура і мистецтво (ТПКВКМБ 4000)  профінансована на суму        26,0
тис. грн.  

„Житлово-комунальне господарство” (ТПКВКМБ 6000) профінансовано в
сумі 5 063,6 тис.грн. (10,3%).  За рахунок цих коштів  проводиться   ремонт  мереж
вуличного  освітлення,  проведення  ремонтних  робіт  на  міських  мережах
водопостачання та водовідведення.

„Будівництво  та  регіональний  розвиток”  (ТПКВКМБ  7300)
профінансовано  на  22 447,1  тис.  грн.  -   45,4%   від  загальної  суми  видатків  за
рахунок власних надходжень, в тому числі на:

- Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства – 2 430,0 тис.грн.;
- Будівництво об’єктів освітніх установ та закладів – 8 712,5 тис.грн.;
- Будівництво установ та закладів культури – 82,6 тис.грн.;
-  Будівництво  споруд,  установ  та  закладів  фізичної  культури  і  спорту  –  72,6

тис.грн.;
-  Будівництво  інших  об’єктів  соціальної  та  виробничої  інфраструктури

комунальної власності – 3 302,7 тис.грн.;
-  Розроблення  схем  планування  та  забудови  територій  (містобудівної

документації) – 319,7 тис.грн.;
- Виконання інвестиційних проектів – 7 527,0 тис.грн.

  За  ТПКВКМБ  7400 „ Транспорт  та  транспортна  інфраструктура,
дорожнє господарство ”  видатки склали  15 062,1 тис.грн. – 30,5 % від загальної
суми видатків за рахунок власних надходжень.

На  фінансування інших  програм  і  заходів,  пов’язаних  з  економічною
діяльністю (ТПКВКМБ 7600) витрачено 84,2 тис.грн. -  0,2%  від загальної суми
видатків за рахунок власних надходжень.

„Охорона навколишнього природного середовища”       (ТПКВКМБ 8300)
профінансовано 146,0  тис.грн. або 0,3%  від загальної  суми  видатків за рахунок
власних надходжень.

Фінансування  видатків  на  захищені  статті  проводиться  згідно  фактичних
видатків  головних розпорядників коштів бюджету м. Хуст.

Станом на 01 січня 2019 року кредиторської заборгованості за видатками, що
фінансуються за рахунок коштів міського бюджету, немає. 

Кредиторська  заборгованість  в  сумі  3 986,6  тис.грн.-  це  заборгованість  за
видатками,  що  фінансуються  за  рахунок  субвенцій  з  державного  бюджету  для
надання пільг та житлових субсидій населенню на житлово-комунальні послуги, на
тверде паливо та скраплений газ.

Начальник фінансового управління                                                       М. Глеба




