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Додаток 1

         до рішення  IХ сесії Хустської міської ради

 від      .    .2019 року №

Основні показники міського бюджету м.Хуст на 2019-2022 роки

07204100000
(код бюджету)

(грн)

Показник 2019 рік¹ 2020 рік² 2021 рік³ 2022 рік³

Загальний фонд

Доходи (з трансфертами) 354,847,929 259,681,400 252,503,700 266,645,100

Видатки (з трансфертами) 313,433,644 255,525,700 252,503,700 266,645,100

Фінансування (дефіцит "-" / профіцит "+") 41,414,285 4,155,700 0 0

Спеціальний фонд

Доходи (з трансфертами) 36,955,276 13,478,940 13,034,600 13,657,800

Видатки (з трансфертами) 111,314,569 17,634,640 13,034,600 13,657,800

Фінансування (дефіцит "-" / профіцит "+") -74,359,293 -4,155,700 0 0

Разом

Доходи (з трансфертами) 391,803,205 273,160,340 265,538,300 280,302,900

Видатки (з трансфертами) 424,748,213 273,160,340 265,538,300 280,302,900

Фінансування (дефіцит "-" / профіцит "+") 32,945,008 0 0 0

1 - показники, визначені в рішенні про місцевий бюджет на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього; 
2 - показники, визначені в проекті рішення про місцевий бюджет на 2020 рік; 
3 - індикативні прогнозні показники місцевого бюджету на 2021-2022 роки.



Додаток 3
         до рішення  IХ сесії Хустської міської ради

 від      .    .2019 року №

07204100000

(код бюджету)
(грн)

2019 рік¹ 2020 рік² 2021 рік³ 2022 рік³

0200000 Виконавчий комітет 131,549,232 57,731,263 54,696,700 59,405,850

0600000 Управління освіти, релігій та у справах національностей 164,007,307 175,845,300 172,839,900 176,994,450

0800000 Управління  соціального захисту населення 73,313,276 13,094,100 12,439,400 14,061,300

1000000 Управління культури, молоді і спорту 32,647,298 19,232,477 18,667,900 21,601,300

3700000 Фінансове управління 23,231,100 7,257,200 6,894,400 8,240,000

Х Усього 424,748,213 273,160,340 265,538,300 280,302,900

Видатки та надання кредитів головних розпорядників коштів міського  бюджету м.Хуст                                          на 2019-
2022 роки

Код відомчої класифікації
Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету

1 - показники, визначені в рішенні про місцевий бюджет на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього; 

2 - показники, визначені в проекті рішення про місцевий бюджет на 2020 рік; 

3 - індикативні прогнозні показники місцевого бюджету на 2021-2022 роки.

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-11


Додаток 3.1
         до рішення  IХ сесії Хустської міської ради

 від 16.12..2019 року № 1766

07204100000

(код бюджету)
(грн)

2019 рік¹ 2020 рік² 2021 рік³ 2022 рік³

0200000 47,496,620 48,749,100 44,916,700 49,162,500

0600000 153,016,058 168,054,600 169,585,300 173,580,000

0800000 72,356,585 13,094,100 12,439,400 14,061,300

1000000 17,493,281 18,370,700 18,667,900 21,601,300

3700000 23,071,100 7,257,200 6,894,400 8,240,000

Х Усього 313,433,644 255,525,700 252,503,700 266,645,100

Секретар ради Володимир ЕРФАН

Видатки та надання кредитів головних розпорядників коштів міського  бюджету 
м.Хуст на 2019-2022 роки (загальний фонд)

Код відомчої класифікації

Найменування 
головного 

розпорядника 
коштів місцевого 

бюджету

Виконавчий комітет 

Управління освіти, 
релігій та у справах 
національностей 

Управління  
соціального захисту 
населення

Управління 
культури, молоді і 
спорту

Фінансове 
управління

1 - показники, визначені в рішенні про місцевий бюджет на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього; 

2 - показники, визначені в проекті рішення про місцевий бюджет на 2020 рік; 
3 - індикативні прогнозні показники місцевого бюджету на 2021-2022 роки.

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-11


Додаток 3.2
         до рішення  IХ сесії Хустської міської ради

VII скликання від  16.12.2019 року №1766

07204100000
(код бюджету)

(грн)

2019 рік¹ 2020 рік² 2021 рік³ 2022 рік³

0200000 Виконавчий комітет 84,052,612 8,982,163 9,780,000 10,243,350

0600000 10,991,249 7,790,700 3,254,600 3,414,450

0800000 956,691

1000000 15,154,017 861,777

3700000 160,000

Х Усього 111,314,569 17,634,640 13,034,600 13,657,800

Секретар ради Володимир ЕРФАН

Видатки та надання кредитів головних розпорядників коштів міського  бюджету м.Хуст на 
2019-2022 роки (спеціальний фонд)

Код відомчої класифікації

Найменування 
головного 

розпорядника коштів 
місцевого бюджету

Управління освіти, 
релігій та у справах 
національностей 

Управління  
соціального захисту 
населення

Управління культури, 
молоді і спорту

Фінансове 
управління

1 - показники, визначені в рішенні про місцевий бюджет на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього; 
2 - показники, визначені в проекті рішення про місцевий бюджет на 2020 рік; 
3 - індикативні прогнозні показники місцевого бюджету на 2021-2022 роки.

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-11


Додаток 4
         до рішення  IХ сесії Хустської міської ради

 від      .    .2019 року №

Бюджетні програми міського бюджету м.Хуст, які забезпечують виконання інвестиційних проектів  у 2019-2022 роках

07204100000

(код бюджету)

грн.

КПКВКМБ Найменування проекту (об'єкта), строк реалізації 2019 рік¹ 2020 рік² 2021 рік³ 2022 рік³

0216050 753,000 200,000 0 0

753,000 200,000 Х Х

217330 1,000,000 0 2,000,000 2,000,000

1,000,000 Х 2,000,000 2,000,000

217361 5,129,757 Х Х Х

217363 24,946,997 Х Х Х

217461 1,496,319 3,800,000 0 0

Найменування бюджетної 
програми

Попередження аварій та 
запобігання техногенним 
катастрофам у житлово-

комунальному господарстві та на 
інших аварійних об’єктах 

комунальної власності

Реконструкція зовнішньої системи водопостачання 
мікрорайону по вул.К.Набережна, №2,3,4,5,6 в м.Хуст із 

будівництвом станції третього підйому

Будівництво1 інших об'єктів  
комунальної власності

Будівництво адмінбудинку кладовища в м.Хуст по 
вул.Сливова, б/н

Співфінансування інвестиційних 
проектів,що реалізуються за 
рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку

Капітальний ремонт вул.Львівська в м.Хуст, Закарпатська 
область

Виконання інвестиційних 
проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих 

територій

Капітальний ремонт вул.Львівська в м.Хуст, Закарпатська 
область

Утримання та розвиток 
автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету



Х 3,000,000 Х Х

700,000 300,000 Х Х

230,000 500,000 Х Х

Капітальний ремонт вулиці А.Добрянського в м.Хуст 566,319 Х Х Х

217463 1,000,000 Х Х Х

611020 705,000 Х Х Х

293,734 50,000 Х Х

615045 745,700 Х Х Х

40,285 Х Х Х

611040 Капітальний ремонт їдальні гімназії-інтернат міста Хуст 1,300,052 Х Х Х

Капітальний ремонт вул.Львівська в м.Хуст, Закарпатська 
область

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Петріва в м. 
Хуст, Закарпатської області

Капітальний ремонт тротуарів по вул. Борканюка від вул. 
Волошина до стадіону "Карпати" в м. Хуст (коригування)

Утримання та розвиток 
автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок 
трансфертів з інших місцевих 

бюджетів

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Петріва в 
м.Хуст Закарпатської області 

Надання загальної середньої 
освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами ( в т. ч. 
школою-дитячим садком, 

інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами

Капітальний ремонт приміщень спортивного залу СШ I-III 
ступенів  №1 ім. Августина Волошина в м.Хуст

Співфінансування об'єкту 
"Капітальний ремонт приміщень 

спортивного залу СШ I-III 
ступенів  №1 ім. Августина 

Волошина в м.Хуст"

Будівництво 
мультифункціональних 

майданчиків для занять ігровими 
видами спорту

Будівництво мультифункціонального майданчику для занять 
ігровими видами спорту в ЗОШ І-ІІІ ст. №5 по 

вул.Львівській,66 в м.Хуст 

Співфінансування об'єкту 
"Будівництво 

мультифункціонального 
майданчику для занять ігровими 

видами спорту в ЗОШ І-ІІІ ст. №5 
по вул.Львівській,66 в м.Хуст "

Надання загальної середньої 
освіти загальноосвiтнiми 

школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними 

школами-інтернатами



617321 1,986,349 1,000,000 Х Х

1,836,334 1,000,000 Х Х

150,015 3,000,000 3,000,000

1017361 429,500 Х Х Х

229,500 Х Х Х

200,000 Х Х Х

1017363 11,335,578 Х Х Х

Х Усього 54,117,322 1,800,000 3,000,000 3,000,000

¹- показники, визначені в рішенні про місцевий бюджет на 2019 рік, з врахуванням внесених змін до нього

²- показники, визначені в проекті рішення про місцевий бюджет на 2020 рік

³- індикативні прогнозні показники місцевого бюджету на 2021-2022 роки

Будівництво1 освітніх установ та 
закладів

Реконструкція з добудовою кухонного блоку дошкільного 
НВК №1 в м.Хуст, вул.Садова №6. Коригування

Будівництво басейну у ЗОШ I-III ступенів №2 в м.Хуст, 
Закарпатської області

Співфінансування інвестиційних 
проектів,що реалізуються за 
рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку

Капітальний ремонт адмінбудинку стадіону "Карпати" в 
м.Хуст, Коригування

Реконструкція стадіону «Карпати» у м.Хуст по вул.Борканюка,15. 
II-черга-реконструкція спортивних полів та майданчиків.  

Коригування 2 Закарпатська область  

Виконання інвестиційних 
проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих 

територій

Реконструкція стадіону «Карпати» у м.Хуст по вул.Борканюка,15. 
II-черга-реконструкція спортивних полів та майданчиків.  

Коригування 2 Закарпатська область 
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