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грн.

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
усього видатки споживання

з них

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

0200000 02 Виконавчий комітет (головний розпорядник) 47,453,720.00 47,453,720.00 24,168,748.00 2,720,416.00 81,930,063.45 79,524,236.45 648,506.00 81,281,557.45 129,383,783.45

0210000 02 Виконавчий комітет (відповідальний виконавець) 47,453,720.00 47,453,720.00 24,168,748.00 2,720,416.00 81,930,063.45 79,524,236.45 648,506.00 81,281,557.45 129,383,783.45

0210160 0160 0111 29,999,319.00 29,999,319.00 23,520,648.00 726,016.00 692,377.00 692,377.00 692,377.00 30,691,696.00

0213121 3121 1040 820,180.00 820,180.00 648,100.00 820,180.00

0216013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 2,010,000.00 2,010,000.00 2,010,000.00

0216020 6020 0620 5,951,400.00 5,951,400.00 5,951,400.00

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 4,150,548.00 4,150,548.00 346,400.00 346,400.00 346,400.00 4,496,948.00

0216050 6050 0620 3,930,114.00 3,930,114.00 3,930,114.00 3,930,114.00

0217130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 95,754.00 95,754.00 265,827.00 265,827.00 361,581.00

0217310 7310 0443 Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства 5,188,499.00 5,188,499.00 5,188,499.00 5,188,499.00

0217330 7330 0443 Будівництво1 інших об'єктів комунальної власності 4,270,954.00 4,270,954.00 4,270,954.00 4,270,954.00

0217361 7361 0490 1,998,107.00 1,998,107.00 1,998,107.00 1,998,107.00

0217363 7363 0490 24,224,384.45 24,224,384.45 24,224,384.45 24,224,384.45

23,929,384.45 23,929,384.45 23,929,384.45 23,929,384.45

0217461 7461 0456 3,647,857.00 3,647,857.00 16,763,875.00 16,763,875.00 16,763,875.00 20,411,732.00

0217610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 118,600.00 118,600.00 118,600.00

0217630 7630 0470 Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності 132,932.00 132,932.00 132,932.00

Додаток № 3
до рішення ІХ сесії Хустської міської ради
VII скликання від 16.12.2019 року № 1742

Зміни до додатка №3 рішення міської ради «Про бюджет міста Хуст на 2019 рік» 
«РОЗПОДІЛ видатків  бюджету міста Хуст на 2019 рік »

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 

програмної 
класифікац
ії видатків 

та 
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Код 
Функціона

льної 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
бюджету

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

видатків та кредитування місцевих бюджетів видатки 
розвитку

у тому числі 
бюджет розвитку

видатки 
споживання

комунальні 
послуги та 
енергоносії

комунальні 
послуги та 
енергоносії

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

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що 
виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-
комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної 
власності

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

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
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0217650 7650 0490 Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи права на неї 152,837.00 152,837.00 152,837.00 152,837.00

0217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 123,700.00 123,700.00 123,700.00

0600000 06 153,285,358.22 153,285,358.22 105,871,600.00 11,722,200.00 10,977,408.00 8,779,408.00 2,198,000.00 105,000.00 8,779,408.00 164,262,766.22

0610000 06 153,285,358.22 153,285,358.22 105,871,600.00 11,722,200.00 10,977,408.00 8,779,408.00 2,198,000.00 105,000.00 8,779,408.00 164,262,766.22

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 39,958,986.00 39,958,986.00 25,638,600.00 4,132,400.00 2,002,247.00 202,247.00 1,800,000.00 202,247.00 41,961,233.00

0611020 1020 0921 86,356,664.22 86,356,664.22 60,781,600.00 6,005,000.00 3,160,652.00 3,112,652.00 48,000.00 3,112,652.00 89,517,316.22

0611040 1040 0922 17,951,600.00 17,951,600.00 12,691,200.00 1,417,400.00 2,638,176.00 2,288,176.00 350,000.00 105,000.00 2,288,176.00 20,589,776.00

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 4,619,800.00 4,619,800.00 3,609,900.00 104,900.00 104,900.00 104,900.00 4,724,700.00

0617361 7361 0490 404,055.00 404,055.00 404,055.00 404,055.00

0800000 08 Управління  соціального захисту населення (головний розпорядник) 72,542,984.86 72,542,984.86 6,916,322.00 1,275,588.00 1,275,588.00 1,275,588.00 73,818,572.86

0810000 08 72,542,984.86 72,542,984.86 6,916,322.00 1,275,588.00 1,275,588.00 1,275,588.00 73,818,572.86

0810160 0160 0111 6,714,500.00 6,714,500.00 5,453,922.00 6,714,500.00

0813011 3011 1030 5,188,959.17 5,188,959.17 5,188,959.17

5,188,959.17 5,188,959.17 5,188,959.17

0813021 3021 1030 56,220.00 56,220.00 56,220.00

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

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

Управління  соціального захисту населення (відповідальний 
виконавець)

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

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

в т.ч. за рахунок  субвенції з державного бюджету на
надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної 
плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення 
побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, 
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, 
абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються 
у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами 

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 
і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до 
законодавства
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0813022 3022 1060 273,580.00 273,580.00 273,580.00

329,800.00 329,800.00 329,800.00

0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 333,500.00 333,500.00 333,500.00

0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 59,300.00 59,300.00 59,300.00

0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 16,686,400.00 16,686,400.00 16,686,400.00

0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 1,565,900.00 1,565,900.00 1,565,900.00

0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 8,787,400.00 8,787,400.00 8,787,400.00

0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 905,800.00 905,800.00 905,800.00

0813049 3049 1040 3,100.00 3,100.00 3,100.00

0813081 3081 1010 9,332,300.00 9,332,300.00 9,332,300.00

0813082 3082 1010 3,079,900.00 3,079,900.00 3,079,900.00

0813083 3083 1010 1,001,600.00 1,001,600.00 1,001,600.00

0813084 3084 1040 172,500.00 172,500.00 172,500.00

0813085 3085 1010 29,300.00 29,300.00 29,300.00

0813086 3086 1040 5,100.00 5,100.00 5,100.00

0813087 3087 1040 Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях 5,924,500.00 5,924,500.00 5,924,500.00

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання 
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

в т. ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на нанадання пільг та 
житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу

Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна 
няня"

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства 
та дітям з інвалідністю

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на 
пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи 
внаслідок психічного розладу

Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну 
виплату

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній 
особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження 
нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні 
захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий 
церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на 
дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, 
потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність



4

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
усього видатки споживання

з них

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 
Функціона

льної 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
бюджету

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

видатків та кредитування місцевих бюджетів видатки 
розвитку

у тому числі 
бюджет розвитку

видатки 
споживання

комунальні 
послуги та 
енергоносії

комунальні 
послуги та 
енергоносії

47,886,600.00 47,886,600.00

1000000 10 Управління культури, молоді і спорту (головний розпорядник) 17,504,081.00 17,504,081.00 10,889,590.00 229,700.00 13,428,730.00 12,668,630.00 760,100.00 614,500.00 12,668,630.00 30,932,811.00

1010000 10 Управління культури, молоді і спорту (відповідальний виконавець) 17,504,081.00 17,504,081.00 10,889,590.00 229,700.00 13,428,730.00 12,668,630.00 760,100.00 614,500.00 12,668,630.00 30,932,811.00

1013131 3131 1040 40,600.00 40,600.00 40,600.00

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 943,100.00 943,100.00 566,300.00 50,000.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 954,600.00

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 1,209,300.00 1,209,300.00 678,270.00 103,200.00 40,620.00 40,620.00 40,620.00 1,249,920.00

1014060 4060 0828 503,670.00 503,670.00 236,220.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 543,670.00

1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 600,170.00 600,170.00 464,800.00 600,170.00

1017363 7363 0490 9,610,291.00 9,610,291.00 9,610,291.00 9,610,291.00

9,364,000.00 9,364,000.00 9,364,000.00 9,364,000.00

Усього видатків 313,857,244.08 313,857,244.08 147,846,260.00 14,672,316.00 107,774,509.45 102,410,582.45 3,606,606.00 879,500.00 160,000.00 104,167,903.45 421,631,753.53

                             Секретар ради                                                                                                                                                                                    Володимир ЕРФАН

в т. ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, 
дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній 
особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-
річного віку 

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової 
соціальної програми «Молодь України»

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

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


	дод.

