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Найменування місцевої (регіональної) програми Усього

Спеціальний фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 02 2,765,651.00 68,650.00 2,697,001.00 2,524,653.00

0210000 02 2,765,651.00 68,650.00 2,697,001.00 2,524,653.00

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

0216011 6011 0610 60,000.00 60,000.00

0217461 7461 0456 2,524,653.00 2,524,653.00 2,524,653.00

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

3700000 37 37,000.00 0.00 37,000.00 37,000.00

Додаток № 4
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» 

Зміни до розподілу витрат  міського бюджету  м.Хуст на реалізацію місцевих /регіональних програм у 2020 році

  (код бюджету)     
   

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 

програмної 
класифікац
ії видатків 

та 
кредитува

ння 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я 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

Загальний 
фонд у тому числі 

бюджет розвитку

Виконавчий комітет (головний розпорядник)

Виконавчий комітет (відповідальний виконавець)

Міська Програма зайнятості населення на період до 2020 
року

18.05.2018  
№931

Експлуатація та технічне обслуговування житлового 
фонду

Програма сприяння створенню та діяльності об'єднань 
співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в місті 

Хуст на 2020-2022 роки

10.02.2020 
№1828

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

бюджету

Програма реконструкції, ремонту та утримання вулиць і 
доріг комунальної власності у м.Хуст                      на 2020-

2022 роки

16.12.2019  
№1754

Програма охорони навколишнього  природного середовища 
в м.Хуст на 2020-2022 роки

16.12.2019  
№1759

Фінансове управління (головний розпорядник)



2

Найменування місцевої (регіональної) програми Усього

Спеціальний фонд

Усього

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 

програмної 
класифікац
ії видатків 

та 
кредитува

ння 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я 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

Загальний 
фонд у тому числі 

бюджет розвитку

3710000 37 37,000.00 0.00 37,000.00 37,000.00

3719800 9800 0180 37,000.00 37,000.00 37,000.00

Всього 2,802,651.00 68,650.00 2,734,001.00 2,561,653.00

Секретар ради                                                                                                                                                                                                        Володимир ЕРФАН

Фінансове управління (головний розпорядник)

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 
на виконання програм соціально-економічного 

розвитку регіонів

Програма матеріально-техніного забезпечення щодо 
створення територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки на базі Хустського об''єднаного 

міського військового комісаріату на 2020 рік

10.02.2020 
№1827
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