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грн.

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
усього

з них

видатки розвитку усього

з них

видатки розвитку
оплата праці оплата праці

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Зміни до розподілу видатків бюджету міста Хуст на 2019 рік за головними розпорядниками коштів, в розрізі джерел коштів:

 І.  У межах змін обсягу доходів 1,089,916.00 1,089,916.00 851,100.00 0.00 0.00 857,787.00 857,787.00 0.00 0.00 0.00 857,787.00 1,947,703.00

0200000 02 Виконавчий комітет (головний розпорядник) 64,800.00 64,800.00 0.00 0.00 0.00 249,536.00 249,536.00 0.00 0.00 0.00 249,536.00 314,336.00

0210000 02 Виконавчий комітет (відповідальний виконавець) 64,800.00 64,800.00 0.00 0.00 0.00 249,536.00 249,536.00 0.00 0.00 0.00 249,536.00 314,336.00

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00

0216083 6083 0610 -2,695,194.00 -2,695,194.00 0.00 0.00 0.00 -2,695,194.00 -2,695,194.00

-2,695,194.00 -2,695,194.00 -2,695,194.00 -2,695,194.00

0217310 7310 0443 493,982.00 493,982.00 493,982.00 493,982.00

0217330 7330 0443 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

0217361 7361 0490 349,000.00 349,000.00 349,000.00 349,000.00

0217461 7461 0456 64,800.00 64,800.00 1,251,748.00 1,251,748.00 1,251,748.00 1,316,548.00

Додаток № 3-1
до рішення  IX сесії Хустської міської ради
VII скликання від 29.11.2019 року №1692

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків  бюджету міста Хуст на 2019 рік за головними розпорядниками коштів (у межах змін обсягу доходів,  загального обсягу видатків  бюджету міста) 

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 

програмної 
класифікац
ії видатків 

та 
кредитуван

ня 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціонал

ьної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван
ня бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 
виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів видатки споживання
у тому числі 

бюджет розвитку
видатки 

споживання
комунальні 
послуги та 
енергоносії

комунальні 
послуги та 
енергоносії

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

в т. ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень 
для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 
сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок субвенції з 
державного бюджету

Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства

Будівництво1 інших об'єктів  комунальної власності

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

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

Разом
усього

з них

видатки розвитку усього

з них

видатки розвитку
оплата праці оплата праці

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 

програмної 
класифікац
ії видатків 

та 
кредитуван

ня 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціонал

ьної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван
ня бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 
виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів видатки споживання
у тому числі 

бюджет розвитку
видатки 

споживання
комунальні 
послуги та 
енергоносії

комунальні 
послуги та 
енергоносії

0600000 06 1,000,000.00 1,000,000.00 851,100.00 0.00 0.00 230,270.00 230,270.00 0.00 0.00 0.00 230,270.00 1,230,270.00

0610000 06 1,000,000.00 1,000,000.00 851,100.00 0.00 0.00 230,270.00 230,270.00 0.00 0.00 0.00 230,270.00 1,230,270.00

0611020 1020 0921 1,000,000.00 1,000,000.00 851,100.00 0.00 1,000,000.00

0611040 1040 0922 165,270.00 165,270.00 165,270.00 165,270.00

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00

0800000 08 -51,000.00 -51,000.00 0.00 0.00 0.00 318,897.00 318,897.00 0.00 0.00 0.00 318,897.00 267,897.00

0810000 08 -51,000.00 -51,000.00 0.00 0.00 0.00 318,897.00 318,897.00 0.00 0.00 0.00 318,897.00 267,897.00

0813230 3230 1040 -51,000.00 -51,000.00 -51,000.00

-51,000.00 -51,000.00 -51,000.00

Управління освіти, релігій та у справах національностей 
(головний розпорядник)

Управління освіти, релігій та у справах національностей 
(відповідальний виконавець)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-
iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

Управління  соціального захисту населення (головний 
розпорядник)

Управління  соціального захисту населення (відповідальний 
виконавець)

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення 
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та 
оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата 
соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного 
вихователя

в т. ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення 
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», 
оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та 
виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї 
патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків 
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
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Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
усього

з них

видатки розвитку усього

з них

видатки розвитку
оплата праці оплата праці

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 

програмної 
класифікац
ії видатків 

та 
кредитуван

ня 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціонал

ьної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван
ня бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 
виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів видатки споживання
у тому числі 

бюджет розвитку
видатки 

споживання
комунальні 
послуги та 
енергоносії

комунальні 
послуги та 
енергоносії

0816083 6083 0610 318,897.00 318,897.00 0.00 0.00 0.00 318,897.00 318,897.00

318,897.00 318,897.00 318,897.00 318,897.00

1000000 10 76,116.00 76,116.00 0.00 0.00 0.00 59,084.00 59,084.00 0.00 0.00 0.00 59,084.00 135,200.00

1010000 10 76,116.00 76,116.00 0.00 0.00 0.00 59,084.00 59,084.00 0.00 0.00 0.00 59,084.00 135,200.00

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 76,116.00 76,116.00 59,084.00 59,084.00 59,084.00 135,200.00

ІІ.  У межах загального обсягу видатків міського бюджету 353,500.00 798,300.00 1,411,000.00 -305,200.00 0.00 -353,500.00 -353,500.00 0.00 0.00 0.00 -353,500.00 0.00

0200000 02 Виконавчий комітет (головний розпорядник) 1,243,900.00 1,243,900.00 1,814,300.00 -612,400.00 0.00 -411,482.00 -411,482.00 0.00 0.00 0.00 -411,482.00 832,418.00

0210000 02 Виконавчий комітет (відповідальний виконавець) 1,243,900.00 1,243,900.00 1,814,300.00 -612,400.00 0.00 -411,482.00 -411,482.00 0.00 0.00 0.00 -411,482.00 832,418.00

0210160 0160 0111 984,543.00 984,543.00 1,814,300.00 -486,800.00 -1,023.00 -1,023.00 -1,023.00 983,520.00

0216013 6013 0620 150,000.00 150,000.00 150,000.00

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 73,400.00 73,400.00 -125,600.00 0.00 73,400.00

0217310 7310 0443 -214,238.00 -214,238.00 -214,238.00 -214,238.00

0217330 7330 0443 -112,279.00 -112,279.00 -112,279.00 -112,279.00

0217361 7361 0490 -648,713.00 -648,713.00 -648,713.00 -648,713.00

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

в т. ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень 
для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 
сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок субвенції з 
державного бюджету

Управління культури, молоді та спорту (головний 
розпорядник)

Управління культури, молоді та спорту (відповідальний 
виконавець)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства

Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства

Будівництво1 інших об'єктів  комунальної власності

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

Разом
усього

з них

видатки розвитку усього

з них

видатки розвитку
оплата праці оплата праці

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 

програмної 
класифікац
ії видатків 

та 
кредитуван

ня 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціонал

ьної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван
ня бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 
виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів видатки споживання
у тому числі 

бюджет розвитку
видатки 

споживання
комунальні 
послуги та 
енергоносії

комунальні 
послуги та 
енергоносії

0217363 7363 0490 299,713.00 299,713.00 299,713.00 299,713.00

299,713.00 299,713.00 299,713.00 299,713.00

0217461 7461 0456 35,957.00 35,957.00 265,058.00 265,058.00 265,058.00 301,015.00

0600000 06 -995,500.00 -995,500.00 -778,800.00 327,200.00 0.00 101,230.00 101,230.00 0.00 0.00 0.00 101,230.00 -894,270.00

0610000 06 -995,500.00 -995,500.00 -778,800.00 327,200.00 101,230.00 101,230.00 0.00 0.00 0.00 101,230.00 -894,270.00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти -1,393,900.00 -1,393,900.00 -834,100.00 -261,700.00 0.00 0.00 -1,393,900.00

0611020 1020 0921 356,500.00 356,500.00 108,700.00 580,300.00 0.00 -819,485.00 -819,485.00 -819,485.00 -462,985.00

в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 67,000.00 67,000.00 50,000.00 0.00 67,000.00

-745,700.00 -745,700.00 -745,700.00 -745,700.00

0611040 1040 0922 33,100.00 33,100.00 -42,800.00 0.00 134,730.00 134,730.00 0.00 0.00 0.00 134,730.00 167,830.00

в т.ч. за рахунок освітньої субвенції -67,000.00 -67,000.00 -50,000.00 0.00 -67,000.00

0611090 1090 0960 -13,500.00 -13,500.00 -19,400.00 8,600.00 0.00 -13,500.00

0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 14,100.00 14,100.00 14,800.00 0.00 14,100.00

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 23,200.00 23,200.00 7,000.00 0.00 23,200.00

0611170 1170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів -15,000.00 -15,000.00 -13,000.00 0.00 -15,000.00

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

в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

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

Управління освіти, релігій та у справах національностей 
(головний розпорядник)

Управління освіти, релігій та у справах національностей 
(відповідальний виконавець)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на будівництво 
мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами 
спорту за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-
iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми 
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Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
усього

з них

видатки розвитку усього

з них

видатки розвитку
оплата праці оплата праці

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 

програмної 
класифікац
ії видатків 

та 
кредитуван

ня 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціонал

ьної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван
ня бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 
виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів видатки споживання
у тому числі 

бюджет розвитку
видатки 

споживання
комунальні 
послуги та 
енергоносії

комунальні 
послуги та 
енергоносії

0615045 5045 0810 785,985.00 785,985.00 785,985.00 785,985.00

745,700.00 745,700.00 745,700.00 745,700.00

0800000 08 482,600.00 482,600.00 377,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 482,600.00

0810000 08 482,600.00 482,600.00 377,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 482,600.00

0810160 0160 0111 482,600.00 482,600.00 377,300.00 482,600.00

0813160 3160 1010 5,600.00 5,600.00 5,600.00

0813180 3180 1060 -5,600.00 -5,600.00 -5,600.00

1000000 10 67,300.00 67,300.00 -1,800.00 -20,000.00 0.00 -43,248.00 -43,248.00 0.00 0.00 0.00 -43,248.00 24,052.00

1010000 10 67,300.00 67,300.00 -1,800.00 -20,000.00 0.00 -43,248.00 -43,248.00 0.00 0.00 0.00 -43,248.00 24,052.00

1011100 1100 0960 -70,000.00 -70,000.00 -70,000.00 -70,000.00

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек -12,000.00 -12,000.00 -20,000.00 0.00 -12,000.00

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок -13,600.00 -13,600.00 -13,600.00

1014060 4060 0828 -16,200.00 -16,200.00 -3,800.00 -30,000.00 -30,000.00 -30,000.00 -46,200.00

1014081 4081 0829 79,300.00 79,300.00 64,600.00 0.00 79,300.00

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 96,000.00 96,000.00 96,000.00

1015031 5031 0810 3,800.00 3,800.00 7,400.00 0.00 3,800.00

1015041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 0.00 0.00 0.00

Будівнгицтво мультифункціональних майданчиків для занять 
ігровими видами спорту

в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на будівництво 
мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами 
спорту за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

Управління  соціального захисту населення (головний 
розпорядник)

Управління  соціального захисту населення (відповідальний 
виконавець)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, 
військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату 
житлово-комунальних послуг 

Управління культури, молоді і спорту (головний 
розпорядник)

Управління культури, молоді і спорту (відповідальний 
виконавець)

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання 
(музичними,художніми,хореографічними,театральними,хоровим
и,мистецькими)

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 
мистецтва 

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
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Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
усього

з них

видатки розвитку усього

з них

видатки розвитку
оплата праці оплата праці

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 

програмної 
класифікац
ії видатків 

та 
кредитуван

ня 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціонал

ьної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван
ня бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 
виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів видатки споживання
у тому числі 

бюджет розвитку
видатки 

споживання
комунальні 
послуги та 
енергоносії

комунальні 
послуги та 
енергоносії

-299,713.00 -299,713.00 -299,713.00

1017325 7325 0443 -13,248.00 -13,248.00 -13,248.00 -13,248.00

3700000 37 Фінансове управління (головний розпорядник) -444,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -444,800.00

3710000 37 Фінансове управління (відповідальний виконавець) -444,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -444,800.00

3718700 8700 0133 Резервний фонд -444,800.00 0.00 -444,800.00

Усього видатків 1,443,416.00 1,888,216.00 2,262,100.00 -305,200.00 0.00 504,287.00 504,287.00 0.00 0.00 0.00 504,287.00 1,947,703.00

                             Секретар ради                                                                                                                                                                             Володимир ЕРФАН

в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

Будівництво1 споруд, установ та закладів  фізичної культури і 
спорту


	дод.

