
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, 29 листопада  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 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 І групи, а
також за  особою,  яка  досягла  80-річного  віку за  рахунок відповідної  субвенції  з
державного бюджету по коду 41050300 на суму 339 900 грн.;

- з місцевого 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  споживання  комунальних
послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  по коду 41050100 на суму –
150 000 грн.;

-  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо
соціально-економічного  розвитку  окремих  територій  по  коду  41034500  на  суму
2 025 000 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 (додатки 3.1,
5, 6 до проекту рішення).          
           Крім того,  перерозподілено призначення за рахунок коштів субвенції з
державного  бюджету  місцевим бюджетам на  здійснення  заходів  щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій виконавчому комітету хустської міської
ради  зменшено  бюджетні  призначення  по  код  ПКВКМБ  0217363  «Виконання
інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій» на  суму 299 713 грн. , управлінню культури, молоді та
спорту зменшено бюджетні призначення по коду ПКВКМБ 
0217363  «Виконання  інвестиційних  проектів  в  рамках  здійснення  заходів  щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій»  на суму -1 725 287,00грн. 
                                                                    
                                                                                              Фінансове управління


