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Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
усього видатки споживання
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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) 47,383,720.00 47,383,720.00 24,441,148.00 2,470,516.00 83,697,406.45 81,291,579.45 648,506.00 0.00 0.00 83,048,900.45 129,383,783.45

0210000 02 Виконавчий комітет (відповідальний виконавець) 47,383,720.00 47,383,720.00 24,441,148.00 2,470,516.00 83,697,406.45 81,291,579.45 648,506.00 83,048,900.45 129,383,783.45

0210160 0160 0111 30,262,329.00 30,262,329.00 23,793,048.00 633,416.00 692,377.00 692,377.00 692,377.00 30,954,706.00

0216013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 2,013,290.00 2,013,290.00 0.00 2,013,290.00

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 3,814,248.00 3,814,248.00 1,837,100.00 336,700.00 336,700.00 336,700.00 4,150,948.00

0216050 6050 0620 3,865,322.00 3,865,322.00 3,865,322.00 3,865,322.00

0217310 7310 0443 Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства 5,562,314.00 5,562,314.00 5,562,314.00 5,562,314.00

0217330 7330 0443 Будівництво1 інших об'єктів комунальної власності 4,599,407.00 4,599,407.00 4,599,407.00 4,599,407.00

0217340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

0217361 7361 0490 2,199,999.00 2,199,999.00 2,199,999.00 2,199,999.00

0217368 7368 0490 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 676,791.00 676,791.00 676,791.00 676,791.00

в т.ч. субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів 676,791.00 676,791.00 676,791.00 676,791.00

0217461 7461 0456 3,647,857.00 3,647,857.00 15,824,759.00 15,824,759.00 15,824,759.00 19,472,616.00

0217463 7463 0456 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

Додаток № 3
до рішення ІХ сесії Хустської міської ради
VII скликання від 24.12.2019 року № 1798

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

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

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

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів

в т.ч. субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення 
будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах 
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0600000 06 153,170,937.22 153,170,937.22 105,871,000.00 11,722,200.00 0.00 10,934,634.00 8,736,634.00 2,198,000.00 105,000.00 0.00 8,736,634.00 164,105,571.22

0610000 06 153,170,937.22 153,170,937.22 105,871,000.00 11,722,200.00 10,934,634.00 8,736,634.00 2,198,000.00 105,000.00 8,736,634.00 164,105,571.22

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 39,938,986.00 39,938,986.00 25,635,700.00 4,132,400.00 2,002,247.00 202,247.00 1,800,000.00 202,247.00 41,941,233.00

0611020 1020 0921 86,262,243.22 86,262,243.22 60,781,600.00 6,005,000.00 3,156,069.00 3,108,069.00 48,000.00 3,108,069.00 89,418,312.22

697,800.00 697,800.00 200,100.00 200,100.00 200,100.00 897,900.00

0611040 1040 0922 17,951,600.00 17,951,600.00 12,691,200.00 1,417,400.00 2,597,265.00 2,247,265.00 350,000.00 105,000.00 2,247,265.00 20,548,865.00

0611090 1090 0960 1,834,318.00 1,834,318.00 1,287,000.00 167,400.00 1,834,318.00

0800000 08 Управління  соціального захисту населення (головний розпорядник) 72,312,684.86 72,312,684.86 6,916,322.00 0.00 0.00 1,275,588.00 1,275,588.00 0.00 0.00 0.00 1,275,588.00 73,588,272.86

0810000 08 72,312,684.86 72,312,684.86 6,916,322.00 1,275,588.00 1,275,588.00 1,275,588.00 73,588,272.86

0813230 3230 1040 376,100.00 376,100.00 376,100.00

376,100.00 376,100.00 376,100.00

1000000 10 Управління культури, молоді і спорту (головний розпорядник) 17,594,081.00 17,504,081.00 10,889,590.00 229,700.00 0.00 13,472,193.00 12,712,093.00 760,100.00 614,500.00 0.00 12,712,093.00 31,066,274.00

1010000 10 Управління культури, молоді і спорту (відповідальний виконавець) 17,594,081.00 17,504,081.00 10,889,590.00 229,700.00 13,472,193.00 12,712,093.00 760,100.00 614,500.00 12,712,093.00 31,066,274.00

1015041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 1,416,595.00 1,416,595.00 147,300.00 147,300.00 147,300.00 1,563,895.00

1017325 7325 0443 Будівництво1 споруд, установ та закладів  фізичної культури і спорту 230,215.00 230,215.00 230,215.00 230,215.00

Усього видатків 313,532,523.08 313,532,523.08 148,118,060.00 14,422,416.00 109,539,821.45 104,175,894.45 3,606,606.00 879,500.00 160,000.00 105,933,215.45 423,072,344.53

                             Секретар ради                                                                                                                                                                                    Володимир   ЕРФАН

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 на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти "Нова українська школа"

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

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми 

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, підтримка малих 
групових будинків

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


	дод.

