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Зміни до розподілу витрат  бюджету  міста Хуст на реалізацію місцевих /регіональних програм у 2019 році

грн.

Найменування місцевої (регіональної) програми Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 02 Виконавчий комітет (головний розпорядник) 8,399,695.00 974,500.00 7,425,195.00 5,425,195.00

0210000 02 Виконавчий комітет (відповідальний виконавець) 8,399,695.00 974,500.00 7,425,195.00 5,425,195.00

22.12.2016 №470 10,800.00 10,800.00 0.00 0.00

0213192 3192 1030 -"- 8,000.00 8,000.00

0213242 3242 1090 -"- 2,800.00 2,800.00

22.12.2017 №856 656,700.00 601,700.00 55,000.00 55,000.00

0216013 6013 0620 -"- 184,000.00 184,000.00

0216020 6020 0620 -"- 417,700.00 417,700.00

0217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання -"- 55,000.00 55,000.00 55,000.00

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма благоустрою міста Хуста на 2017-2019 роки 22.12.2016 №473 30,000.00 30,000.00

22.12.2016 №472 -78,700.00 0.00 -78,700.00 -78,700.00

Додаток №6
до рішення ІХ сесії Хустської міської ради
VII  скликання від  24.10.2019 року  № 1572

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціонально
ї класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/, 
відповідального виконавця, найменування  бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

Дата та номер 
документа, яким 

затверджено місцеву 
регіональну програму у тому числі бюджет 

розвитку

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

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має 

соціальну спрямованість

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

Міська програма надання фінансової підтримки 
комунальним підприємствам Хустської міської ради на 

2018-2020 роки

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства

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

житлово-комунальні послуги

Програма охорони навколишнього  природного 
середовища в м.Хуст на 2017-2019 роки
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0216050 6050 0620 -"- -309,763.00 -309,763.00 -309,763.00
Попередження аварій та запобігання техногенним 

катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на 
інших аварійних об’єктах комунальної власності
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0217310 7310 0443 -"- 231,063.00 231,063.00 231,063.00

0216083 6083 0610 18.05.2018 №985 2,692,046.00 2,692,046.00 2,692,046.00

22.12.2016 №474 5,088,849.00 332,000.00 4,756,849.00 2,756,849.00

0217461 7461 0456 -"- 3,088,849.00 332,000.00 2,756,849.00 2,756,849.00

0217462 7462 0456 -"- 2,000,000.00 2,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки -"- 11.07.2019 №1513 -120,000.00 -120,000.00

0218240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони -"- 11.07.2019 №1513 120,000.00 120,000.00

0600000 06 Управління освіти, релігій та у справах національностей (головний розпорядник) -3,960.00 -3,960.00 0.00 0.00

0610000 06 Управління освіти, релігій та у справах національностей (відповідальний виконавець) -3,960.00 -3,960.00 0.00 0.00

0613140 3140 1040 22.12.2016 №479 -3,960.00 -3,960.00

0800000 8 Управління  соціального захисту населення (головний розпорядник) 1,254,691.00 298,000.00 956,691.00 956,691.00

0810000 8 Управління  соціального захисту населення (відповідальний виконавець) 1,254,691.00 298,000.00 956,691.00 956,691.00

22.12.2016 №497 298,000.00 298,000.00 0.00 0.00

0813033 3033 1070 -"- 198,000.00 198,000.00

0813242 3242 1090 -"- 100,000.00 100,000.00

Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства

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

виховання, наближених до сімейних, та забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа

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

Програма реконструкції, ремонту та утримання вулиць і 
доріг комунальної власності у м.Хуст на 2017-2019 роки

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок субвенції з державного 

бюджету

Програма матеріально-технічного забезпечення 
підрозділу територіальної оборони (в/ч А 7124), який 

формується в районі територіальної оборони №3 під час 
навчальних збірів (м.Хуст та Хустського району ) у 2019 

р.

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

на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи)

Програма оздоровлення та відпочинку школярів м.Хуста 
на 2017-2019 р.р.

Програма підтримки соціально-незахищених верств 
населення міста на 2017-2019 роки

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення
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0816083 6083 0610 18.05.2018 №985 956,691.00 956,691.00 956,691.00

1000000 10 Управління культури, молоді та спорту (головний розпорядник) 100,303.00 626,025.00 -525,722.00 -525,722.00

1010000 10 Управління культури, молоді та спорту (відповідальний виконавець) 100,303.00 626,025.00 -525,722.00 -525,722.00

1013140 3140 1040 22.12.2016 №484 -470.00 -470.00

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 130,000.00 130,000.00

-29,227.00 496,495.00 -525,722.00 -525,722.00

1015041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд -"- 484,495.00 484,495.00

1015062 5062 0810 -"- 12,000.00 12,000.00

1017361 7361 0490 -"- -22,300.00 -22,300.00 -22,300.00

1017363 7363 0490 -"- -503,422.00 -503,422.00 -503,422.00

3700000 37 Фінансове управління (головний розпорядник) 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00

3710000 37 Фінансове управління (відповідальний виконавець) 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00

3719800 9800 0180 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00

-"- -"- -"- -"- проект рішення 100,000.00 100,000.00 100,000.00

-"- -"- -"- -"- 27.07.2018 №1065   50,000.00 50,000.00 50,000.00

Всього 9,900,729.00 1,894,565.00 8,006,164.00 6,006,164.00

                                                                   Секретар ради                                                                                                                                                                   Володимир ЕРФАН

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

виховання, наближених до сімейних, та забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа

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

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

на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи)

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 проведення видовищних заходів на 2017-2019 
роки

22.12.2016 №482 (зі 
змінами)

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

22.12.2016 №483 (зі 
змінами)

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

Співфінансування інвестиційних проектів,що 
реалізуються за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку

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

територій

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів

Міська програма забезпечення безпеки і 
правопорядку,протидії 

тероризму,контрабанді,нелегально міграції, корупції та 
організованої злочинності на 2019-2021 роки

Програма попередження надзвичайних ситуацій та 
забезпечення пожежної безпеки на території  м.Хуст на 

період 2018-2020 років  


	дод

