
Пояснювальна записка 
до проекту рішення Про внесення змін до рішення міської ради

     від 14.12.2018 року №1257 «Про бюджет міста Хуст на 2019 рік»
          (зі змінами від 22 лютого, 10 травня, 11 липня, 23 серпня,
                                             24 жовтня  2019 року)

Даний проект рішення розроблено відповідно до статей 23,78 Бюджетного
кодексу України.

У проекті рішення враховано зміну обсягів субвенцій:
- з місцевого 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  зменшуються  бюджетні  асигнування  управлінню
соціального захисту населення  по коду ПКВКМБ 0813230  «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»  на суму 51 000 грн.;

- 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  зменшуються  бюджетні  асигнування  виконавчому  комітету  по  коду
ПКВКМБ 0216083  «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»  на суму 2 695 194 грн.;

- 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 збільшуються бюджетні  асигнування  управлінню соціального захисту
населення по коду ПКВКМБ 0816083  «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»  на суму 318 897 грн.
         Збільшення обсягу видатків за рахунок перевиконання дохідної частини
бюджету міста враховано у додатках 1,3.1,5, 6 до проекту рішення.



           Також у проекті  враховано перерозподіл призначень у межах загального
обсягу  по  головних  розпорядниках  коштів  бюджету  міста  Хуст,  а  саме:
виконавчому комітету, управлінню освіти, релігій та у справах національностей,
управлінню   соціального  захисту  населення,  управлінню  культури,  молоді  та
спорту, фінансовому управлінню (додатки 3.1, 5, 6 до проекту рішення).          
           Крім того, перерозподілено призначення за рахунок коштів освітньої
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам управлінню освіти, релігій
та  у  справах  національностей:  зменшуються  бюджетні  призначення  по  коду
ПКВКМБ  0611040  «Надання  загальної  середньої  освіти  загальноосвiтнiми
школами-iнтернатами,  загальноосвітніми  санаторними  школами-інтернатами»
на   суму 67 000 грн. та збільшуються бюджетні призначення по коду ПКВКМБ
0611020  «Надання  загальної  середньої  освіти  загальноосвітніми  навчальними
закладами  (в  т. ч.  школою-дитячим  садком,  інтернатом  при  школі),
спеціалізованими   школами,   ліцеями,  гімназіями,   колегіумами  »   на   суму   
67 000,00 грн., за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих  територій
управлінню культури, молоді та спорту зменшено бюджетні призначення по коду 
ПКВКМБ 1015041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» на
суму  299  713  грн.  ,  виконавчому  комітету  хустської  міської  ради  збільшено
бюджетні  призначення  по  коду  ПКВКМБ  0217363  «Виконання  інвестиційних
проектів  в  рамках  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку
окремих територій» на суму 299 713 грн.

                                                                     Фінансове управління




