
    (код бюджету)        
грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

88,650.00 88,650.00 6,750.00 3,140,680.00 2,704,653.00 436,027.00 2,704,653.00 3,192,330.00

0200000 02 Виконавчий комітет (головний розпорядник) 88,650.00 88,650.00 6,750.00 3,103,680.00 2,667,653.00 436,027.00 2,667,653.00 3,192,330.00

0210000 02 Виконавчий комітет (відповідальний виконавець) 88,650.00 88,650.00 6,750.00 3,103,680.00 2,667,653.00 436,027.00 2,667,653.00 3,192,330.00

0210160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

0213210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 8,650.00 8,650.00 6,750.00 8,650.00

0216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 60,000.00 60,000.00 60,000.00

0217130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 263,679.00 263,679.00 263,679.00

0217310 7310 0443 Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00

0217340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури 43,000.00 43,000.00 43,000.00 43,000.00

0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 2,554,653.00 2,554,653.00 2,554,653.00 2,554,653.00

0218220 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 20,000.00 20,000.00 20,000.00

Додаток № 2.1
до рішення Х сесії Хустської міської ради

VII скликання від   10.02.2020 року  № 1829                                   Про 
внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2019 року №1768 «Про 

міський бюджет м.Хуст на 2020 рік» 

видатки 
розвитку

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
споживання оплата 

праці

Спеціальний фонд

Разом

І. Спрямування залишку коштів міського  бюджету м.Хуст, що утворився на 01.01.2020 року (без 
залишку коштів субвенцій )

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
видатки 

споживання

з них

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

Код 
Функціонал

ьної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван
ня бюджету

з них

Зміни до розподілу видатків міського бюджету м.Хуст на 2020 рік за головними розпорядниками коштів, в розрізі джерел коштів:

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

програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

видатки 
розвитку

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків міського  бюджету м.Хуст на 2020 рік  за головними розпорядниками коштів  ( спрямування залишку коштів  міського бюджету м.Хуст, що утворився на 01.01.2020 року, в тому числі залишок 

коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції , залишок коштів субвенції з місцевого бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету,  у межах загального обсягу видатків міського бюджету)

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Загальний фонд

усього

07204100000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

видатки 
розвитку

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
споживання оплата 

праці

Спеціальний фонд

Разомкомунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
видатки 

споживання

з них

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

Код 
Функціонал

ьної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван
ня бюджету

з них

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

програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

видатки 
розвитку

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Загальний фонд

усього

0218340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 172,348.00 172,348.00 172,348.00

3700000 37 Фінансове управління (головний розпорядник) 37,000.00 37,000.00 37,000.00 37,000.00

3710000 37 Фінансове управління (головний розпорядник) 37,000.00 37,000.00 37,000.00 37,000.00

3719800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 37,000.00 37,000.00 37,000.00 37,000.00

357,692.69 357,692.69 293,190.00 357,692.69

0600000 06
Управління освіти, релігій та у справах національностей 
(головний розпорядник) 357,692.69 357,692.69 293,190.00 357,692.69

0610000 06 Управління освіти, релігій та у справах національностей 
(відповідальний виконавець) 357,692.69 357,692.69 293,190.00 357,692.69

0611170 1170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 357,692.69 357,692.69 293,190.00 357,692.69

в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 
субвенції 

357,692.69 357,692.69 293,190.00 357,692.69

131,988.44 131,988.44 131,988.44

0600000 06 Управління освіти, релігій та у справах національностей 
(головний розпорядник) 131,988.44 131,988.44 131,988.44

0610000 06 Управління освіти, релігій та у справах національностей 
(відповідальний виконавець) 131,988.44 131,988.44 131,988.44

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 10,700.00 10,700.00 10,700.00

в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання 
державної  підтримки особам з особливими освітніми 
потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

10,700.00 10,700.00 10,700.00

0611020 1020 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами))

121,288.44 121,288.44 121,288.44

в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання 
державної  підтримки особам з особливими освітніми 
потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

121,288.44 121,288.44 121,288.44

ІІІ. Спрямування залишку коштів  субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, 
що утворився на 01.01.2020 року

ІІ. Спрямування залишку коштів  субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих  видатків 
у сфері освіти за  рахунок коштів освітньої субвенції ,
  що утворився на 01.01.2020 року
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

видатки 
розвитку

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
споживання оплата 

праці

Спеціальний фонд

Разомкомунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
видатки 

споживання

з них

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

Код 
Функціонал

ьної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван
ня бюджету

з них

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

програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

видатки 
розвитку

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Загальний фонд

усього

-50,000.00 -50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

0200000 02 Виконавчий комітет (головний розпорядник) -500,000.00 -500,000.00 -500,000.00 -500,000.00

0210000 02 Виконавчий комітет (відповідальний виконавець) -500,000.00 -500,000.00 -500,000.00 -500,000.00

0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету -30,000.00 -30,000.00 -30,000.00 -30,000.00

0215046 5046 0810
Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт 
існуючих спортивних п'ятдесятиметрових і 
двадц'ятип'ятиметрових басейнів

-500,000.00 -500,000.00 -500,000.00 -500,000.00

0600000 06 Управління освіти, релігій та у справах національностей 
(головний розпорядник) -50,000.00 -50,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 500,000.00

0610000 06 Управління освіти, релігій та у справах національностей 
(відповідальний виконавець) -50,000.00 -50,000.00 550,000.0 550,000.00 550,000.00 500,000.00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти -50,000.00 -50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

0615046 5046 0810
Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт 
існуючих спортивних п'ятдесятиметрових і 
двадц'ятип'ятиметрових басейнів

500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

Усього видатків 528,331.13 528,331.13 299,940.00 3,190,680.00 2,754,653.00 436,027.00 2,754,653.00 3,682,011.13

ІV.  У межах загального обсягу видатків міського бюджету

Секретар ради                                                                                                                                                                                  Володимир ЕРФАН
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