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Найменування місцевої (регіональної) програми Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 02 Виконавчий комітет (головний розпорядник) -85,679.00 -336,300.00 250,621.00 250,621.00

0210000 02 Виконавчий комітет (відповідальний виконавець) -85,679.00 -336,300.00 250,621.00 250,621.00

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 22.12.2016 №473 -346,000.00 -336,300.00 -9,700.00 -9,700.00

22.12.2016 №472 -2,455.00 0.00 -2,455.00 -2,455.00

0216050 6050 0620 -"- -3,478.00 -3,478.00 -3,478.00

0217310 7310 0443 -"- 1,023.00 1,023.00 1,023.00

22.12.2016 №474 262,776.00 0.00 262,776.00 262,776.00

0217361 7361 0490 -"- 201,892.00 201,892.00 201,892.00

0217461 7461 0456 -"- -939,116.00 -939,116.00 -939,116.00

0217463 7463 0456 -"- 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

Додаток № 6
до рішення ІХ сесії Хустської міської ради
VII скликання від  24.12.2019 року № 1798

Зміни до розподілу витрат  бюджету  міста Хуст на реалізацію місцевих /регіональних програм у 2019 році
міського бюджету м.Хуст  у 2019 році

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код 
Функціонально
ї класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/, 
відповідального виконавця, найменування  бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

Дата та номер 
документа, яким 

затверджено місцеву 
регіональну програму у тому числі бюджет 

розвитку

Програма благоустрою міста Хуста на 2017-2019 
роки

Програма охорони навколишнього  природного 
середовища в м.Хуст на 2017-2019 роки

Попередження аварій та запобігання техногенним 
катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на 

інших аварійних об’єктах комунальної власності

Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства

Програма реконструкції, ремонту та утримання 
вулиць і доріг комунальної власності у м.Хуст на 

2017-2019 роки

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
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1000000 10 Управління культури, молоді та спорту (головний розпорядник) 133,463.00 90,000.00 43,463.00 43,463.00

1010000 10 Управління культури, молоді та спорту (відповідальний виконавець) 133,463.00 90,000.00 43,463.00 43,463.00

22.12.2016 №483 133,463.00 90,000.00 43,463.00 43,463.00

1015041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд -"- 90,000.00 90,000.00

1017325 7325 0443 -"- 43,463.00 43,463.00 43,463.00

Всього 47,784.00 -336,300.00 250,621.00 250,621.00

Секретар ради Володимир ЕРФАН

Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті 
Хуст на 2017-2019 роки

Будівництво1 споруд, установ та закладів  фізичної 
культури і спорту


	дод

