
Виконання бюджету м. Хуст
за 2019 рік

Дохідна частина
Дохідна частина бюджету м. Хуст за 2019 рік склала 394 312,2 тис.грн., в

тому числі офіційні трансферти з державного та обласного бюджетів 181 413,2
тис.грн. Отже, власні доходи міста в 2019 році склали 212 899,0 тис.грн.

Субвенції в уточненому розписі доходів бюджету на 2019 рік затверджені в
розмірі – 187 555,6 тис грн. За 2019 рік надходження склали 181 413,2 тис.грн.,
що становить 96,7 відсотків до плану за звітний період, або 46,0 відсотки від всіх
надходжень до загального фонду та спеціального фонду міського бюджету.

Надходження до загального фонду міського бюджету у 2019 році склали
345 416,0 тис.грн., при запланованих 350 400,3 тис.грн., тобто 98,6 %. 

Виконання затверджених показників  загального фонду (без  трансфертів)
становить 100,7 %, тобто при затвердженому плані 168 521,5 тис.грн. надійшло
коштів у сумі 169 679,6 тис.грн. 

Темп зростання надходжень податків і зборів (обов’язкових платежів) до
місцевого  бюджету  у  2019  році  в  порівнянні  до  2018  року  становлять  111,5
відсотка, або на 17 515,8 тис.грн. більше.

Основними платежами надходжень загального фонду є податок та збір на
доходи фізичних осіб, акцизний податок та місцеві податки.

   У січні-грудні 2019 року надходження податку на доходи фізичних осіб, що
сплачується  податковими  агентами,  із  доходів  платника  податку  у  вигляді
заробітної плати становили – 79 235,5 тис.грн., у 2018році надійшло коштів у сумі
67 924,0  тис.грн. У порівнянні до 2018 року є приріст на 11 311,5 тис.грн., або
116,7 відсотка. Виконання плану по даному виду доходів становить 100,7 %. Таке
зростання спричинено збільшенням розміру мінімальної заробітної плати.

Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати до
міського бюджету у 2019 році були: РФ «Львівська залізниця» (4011,6 тис.грн.),
ВАТ  ЕК  «Закарпаттяобленерго»  (2531,3  тис.грн.),  ТОВ  «Берегкабель»  (2175,5
тис.грн.),  Хустська філія ПАТ «Закарпатгаз» (1407,9 тис.грн.),  ТОВ «Бон-Хуст»
(1307,2 тис.грн.) ТОВ "Вудінтернаціонал"  ( 1187,5 тис.грн.),  ДП «ЯС Експорт»
(761,5  тис.грн.),  ТОВ  «Хустфарм»  (693,2  тис.грн.),  ПП  Тимчик   Й.Й.
(562,4тис.грн.) - надходження 60%.

Податок на доходи фізичних осіб - військовослужбовців, та осіб рядового і
начальницького складу затверджений у бюджеті на 2019 рік в сумі 3 106,0тис.грн.
Фактичні  надходження  склали  3107,9  тис.грн.,  що  становить  100,1  відсотка
планових показників. Виконання до 2018року становить 124,8 %.

Податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із
доходів  платника  податку  інших  ніж  заробітна  плата  надійшло  у  сумі  860,4



тис.грн. при планових показниках 854,5 тис.грн. і становить 100,7%. У порівнянні
до відповідного періоду 2018 року надходження збільшилися на 265,3 тис.грн.
Найбільшими платниками у 2019 році були ТОВ «Хустфарм» та кредитна спілка
«Менчул»,  які  сплачували  податок  на  дивіденди.  Поступлення  від  даних
підприємств за 12 місяців 2019 року склали 327,9 тис.грн. (60%).

Податок на доходи фізичних осіб,  що сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування  при  плані 2 985,6 тис.грн. надійшов у сумі
3 006,0 тис.грн., що становить 100,7 відсотка. Порівняно до відповідного періоду
минулого року надходження збільшення на 240,5 тис.грн.у зв`язку із збільшенням
задекларованих сум найбільших платників даного виду податку - ПП Мадярчик
М.Ю. (379,1 тис.грн.) та ПП Тимчик Й.Й.( 505,5 тис.грн.)

У 2019 році від комунальних підприємств міста поступили кошти податку
на  прибуток  підприємств  та  фінансових  установ  комунальної  власності  у  сумі
125,7 тис.грн., що становить 100,0% до запланованого показника та 128,1 % до
надходжень  попереднього  року.  Найбільшими  платниками  даного  податку  є
комунальні підприємства Хустської міської ради КП "Хусттепло" та КП «Полігон
плюс».

Надходження  рентної  плати  та  плата  за  використання  інших  природних
ресурсів у  2019  році  -  713,5  тис.грн.і  становить100,0  відсотка  планового
показника .

У зв’язку із змінами в законодавстві  до бюджету міста поступили кошти
рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини,
заготовленої в порядку рубок головного користування  у розмірі 613,2 тис.грн. та
кошти  рентної  плати  за  користування  надрами  для  видобування  корисних
копалин загальнодержавного значення у сумі 9,9 тис. грн.

Акцизний податок  є  значним джерелом дохідної  частини  бюджету  міста,
поступлення від якого становлять 36 752,6 тис.грн.  при запланованих  36 676,3
тис.грн. (100,2%). В тому числі: надходження акцизного податку з вироблених в
Україні  підакцизних  товарів  (пальне)  становлять  3  414,0  тис.грн.,  акцизний
податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) – 14
053,4  тис.грн.,  акцизний  податок  з  реалізації  суб`єктами  господарювання
роздрібної  торгівлі  підакцизних  товарів  –  19  285,2  тис.грн.  Найбільшими
платниками акцизного податку з роздрібної торгівлі у 2019 році були ПП Тимчик
Й.Й.  (10  413,8  тис.грн.),  ТОВ «Закарпатська  продовольча  компанія»   (4  918,7
тис.грн.), ТОВ "Маркет Рітейл" (477,4 тис.грн.), ПП Браєр Й.Й. (952,2 тис.грн.).

 Слід  зазначити,  що  ПП  Браєр  Й.Й.  –  один  з  найбільших  платників
акцизного податку за 12 місяців 2018 року сплатив до бюжету м Хуст – 4 704,0
тис.грн.  ,  що  на       3  751,8  тис.грн.  менше  до  відповідної  дати  2019  року.
Причиною  зменшення надходжень  є  розірвання  договору  з  торговою маркою
«Оболонь» щодо дистрибуції підакцизних товарів.



              До бюджету міста у 2019 році надходження податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки склали 2 670,1 тис.грн. при запланованих 2 663,0
тис.грн., в тому числі 1 603,4 тис.грн. - від фізичних осіб та 1066,7тис.грн. - від
юридичних осіб.

Транспортний  податок  поступив  у  сумі  137,9  тис.грн.  при  запланованих
137,8 тис.грн. Виконання становить 100,1 %. 

Плата за землю справляється у формі земельного податку та орендної плати
за земельні ділянки і становить 31,7 % місцевих податків. При плані 12 321,6 тис.
грн.  у  2019  році  надходження  склали  12  586,6  тис.  грн.,  що  становить  102,2
відсотки. Порівняно з відповідним періодом 2018 року надходження по платі за
землю збільшились на 121,4 відсотки або на 2 222,9 тис.грн. 

При цьому:

  Надходження  земельного  податку  з  юридичних  осіб  становлять  4  574,8
тис.грн. при планових показниках 4 449,0 тис.грн. (виконання склало  102,8%). У
порівнянні до 2018 року надходження збільшились  на 2 140,5 тис.грн. у зв`язку із
прийняттям змін до законодавства згідно якого відмінено пільги  для залізниць.
Відповідно надходження від ПАТ «Українська залізниця» збільшились у 2019 році
на 1007,6 тис.грн. Найбільшими платниками земельного податку у 2019 році були
ТОВ «Енран ЗЛК» (508,2 тис.грн.), ПАТ «Українська залізниця» (1159,3 тис.грн.),
ВАТ  ЕК  «Закарпаттяобленерго»  (113,0  тис.грн.),  ВАТ  «Хустська  ПМК»  (94,7
тис.грн.). 

Виконання  плану  по  надходженню  орендної  плати  з  юридичних  осіб
становить 102,2 %, тобто при плані 4 766,4 тис.грн. надходження склали 4 869,1
тис.грн. У порівнянні до 2018 року надходження збільшились на 410,8 тис.грн.
Найбільшими  платниками  даного  податку  є  ТзОВ  «Хуст  Солар»,  ТзОВ  «ІРІС
ВУД», ТОВ   « Нафтозахідне НВ» , ПАТ «Концерн  Галнафтогаз »,  ФГ «Югра».

Земельний податок з фізичних осіб при плані 515,2 тис.грн. надійшов у сумі
517,3 тис.грн. До попереднього року надходження збільшилися на 108,4 тис.грн.
або на 126,5 % у зв`язку із розширенням та вдосконаленням податкової бази по
справлянню даного виду податку.

Від  сплати  орендної  плати  з  фізичних  осіб  поступили  кошти  у  сумі
2  625,4  тис.грн.  Виконання  планових  показників  становить  101,3%.  До
попереднього  року  надходження  зменшилися  на   436,7   тис.грн.   у  зв`язку  із
продажем земельних ділянок.  Одночасно, відповідно до статті  289 Податкового
кодексу, в місті  Хуст проводиться індексація орендованої землі і укладено нові
договори оренди земельних ділянок з фізичними та юридичними особами.

Туристичний збір поступив у сумі  155,4 тис.грн. при запланованих 154,9
тис.грн. Виконання становить 100,3 %, в порівнянні до відповідного періоду 2018
року  надходження  зросли  на  96,9  тис.грн.,  тобто  збільшилися  удвічі  завдяки
змінам у законодавстві щодо збільшення ставки збору. 

Єдиний податок за обсягом платежу становить 14,2% у структурі загального
фонду бюджету міста Хуст та 60,8% від обсягу місцевих податків і зборів. При



запланованих показниках  24 036,9 тис.грн. поступлення склали 24 139,3 тис.грн.,
що становить 100,4%. 

Юридичними  особами  сплачено  до  бюджету  4 479,6  тис.грн.,  фізичними
19 659,3 тис.грн. Обсяги надходжень єдиного податку, сплаченого юридичними
особами порівняно до 2018 року збільшилися   на  348,0  тис.грн.  Найбільшими
платниками даного виду податку у 2019 році  були ПП "Тячівміськсвітло",  ПП
"Хуст Електро", ПП "Алькор-Плюс", ПП "Техно-Терм-Хуст"

Обсяги  надходжень  єдиного  податку,  сплаченого  фізичними  особами
порівняно до 2018 року збільшилися  на   22,1 %  за рахунок збільшення ставки,
яка залежить від розміру мінімальної заробітної плати. 

Поступлення від частини чистого прибутку( доходу) комунальних унітарних
підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету
бюджету  у 2019 році склали 224,1  тис.грн. або 100,0% до планових показників. У
2019 році поступило коштів на  208,3 тис.грн. більше, ніж у 2018 році. 

Надходження  від  сплати  адміністративних  штрафів  та  інших  санкцій
становлять  139,2  тис.грн.,  що  складає  101,3  %  до  запланованих  показників.
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері
виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів поступили у сумі
244,9 тис.грн.

У 2019 році  плата за встановлення земельного сервітуту надійшла в сумі –
549,5  тис.грн.,  в  порівнянні  до  відповідного  періоду  2018  року  поступлення
збільшились на 371,6 тис.грн.

Надходження у 2019 році  адміністративних зборів та платежів, доходів від
некомерційної  господарської  діяльності  слали  4478,0  тис.грн.  Виконання
планових показників становить 101,1 %. В тому числі: 

 адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних
осіб,  фізичних  осіб  -  підприємців  та  громадських  формувань  -
48,5тис.грн.

 плата за надання інших адміністративних послуг – 4290,7 тис.грн.
 адміністративний  збір  за  державну  реєстрацію  речових  прав  на

нерухоме майно та їх обтяжень  – 136,8 тис.грн.
 Плата  за  скорочення  термінів  надання  послуг  у  сфері  державної

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної
реєстрації  юридичних  осіб,  фізичних  осіб  -  підприємців  та
громадських  формувань,  а  також  плата  за  надання  інших  платних
послуг –                       1,9 тис.грн.

Надходження по платі за оренду цілісних майнових комплексів у 2019 році
склали 424,5 тис.грн., при запланованих 422,8 тис.грн. Виконання до 2018 року
становить 160,1 % у зв`язку із збільшенням площ, наданих в оренду. 

 



Виконання плану по поступленню державного мита становить 100,4%, тобто
при  плані 80,2 тис.грн. надійшло коштів у сумі – 80,6 тис.грн. В порівнянні до
минулого року надходження  зменшились  на 8,9  тис.грн. 

У 2019 році сума інших надходжень склала 47,9 тис.грн. 

Пільги по сплаті податків та зборів Хустським виконавчим комітетом у 2019
році не надавалися.

Спеціальний фонд 

До спеціального фонду міського бюджету у 2019 році надійшло 48 896,2
тис.грн.,  в  тому  числі  офіційні  трансферти   5  676,7  тис.грн.  Джерелами
формування спеціального фонду міського бюджету у 2019 році були:

Надходження екологічного податку, які при плані 140,0 тис.грн. склали 161,0
тис.грн., або  115,0 % відсотка до плану та 132,1% до надходжень 2018 року. 

Надходження  коштів  від  відшкодування  втрат  сільськогосподарського  та
лісогосподарського виробництва становлять 326,5 тис.грн.

Власні надходження бюджетних установ, поступлення по яких у 2019 році
становили 11 986,0 тис.грн.,  що становить 405,2%  до планових показників та
156,3% до кошторисних призначень.

З них плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю –  6  900,2  тис.грн.,  надходження бюджетних установ  від
додаткової  (господарської)  діяльності  –  3,2  тис.грн.,   плата  за  оренду  майна
бюджетних  установ    –  10,6   тис.грн.,  надходження  бюджетних  установ  від
реалізації  в  установленому  порядку  майна  (крім  нерухомого  майна)  –  22,8
тис.грн.,  благодійні  внески,  гранти  та  дарунки  –  5038,4  тис.грн.,  кошти,  що
отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від
інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з
відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших
об`єктів – 10,8 тис.грн. 

Виконання до 2018 року збільшилися у 2 рази. При цьому надходження від
плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством
(в  тому  числі  плата  за  послуги,  що  надаються  бюджетними  установами,
надходження від додаткової діяльності, плата за оренду майна бюджетних установ
та від реалізації майна) збільшилися на 154,0%. Головною причиною є збільшення
відсотку батьківської плати за харчування дітей.

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
– становлять 3,2  тис.грн.  Плата за оренду майна бюджетних установ залишається
на рівні 2018 року. 

Надходження бюджетних установ від реалізації  в  установленому порядку
майна (крім нерухомого майна) становлять 22,8 тис.грн., що на 2,1 тис.грн. менше
відповідного періоду 2018 року.



Благодійні  внески,  гранти  та  дарунки  збільшились  на  3662,0  тис.грн.  у
порівнянні до надходжень 2018 року, оскільки в 2019 році поступали кошти по
грантовій угоді  « Відновлення туристичної привабливості історичного « Соляного
шляху»,  та  по  проекту  «Відновлення  історичних  пам’яток   Сніна  –  Хуст»
( Словацька республіка). 

До бюджету розвитку міста у 2019 році надійшло 30 745,9  тис.грн., в тому
числі :

 кошти  від  продажу  землі  –  28 994,4  тис.грн.  при  плані  28 981,6
тис.грн.,  що становить 100,0 % до плану та  151,5  % до виконання
минулого року.

 кошти  від  відчуження  майна,  що  належить  Автономній  Республіці
Крим  та  майна,  що  перебуває  в  комунальній  власності   -  627,4
тис.грн., що становить стовідсоткове виконання планових показників,
в 2018 році кошти не поступали;

 Надходження  коштів  пайової  участі  забудовників  у  соціально-
економічний  розвиток  міста  складає  1124,2  тис.грн.  при  планових
показниках –  1117,5  тис.грн.., що становить 100,1 %.

Видаткова частина

За підсумками виконання міського бюджету за 2019 рік видаткова частина
загального  фонду бюджету  профінансована   на  99,1% до  уточненого   річного
плану.

Сума видатків за 2019 рік  склала  310 731,1 тис. грн. В тому числі видатки
за  рахунок  субвенцій  з  державного  бюджету  на  надання  державних   допомог
сім’ям з дітьми, пільг та житлових субсидій населенню на житлово-комунальні
послуги,  на  тверде  паливо  та  скраплений  газ,  виплату  державної  соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  склали
59 504,3 тис. грн., освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам,
субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за
рахунок  коштів  освітньої  субвенції  –  70 718,8  тис.грн.,  субвенції  з  місцевого
бюджету  на  надання  державної  підтримки  особам  з  особливими  освітніми
потребами за рахунок відповідної субвенції державного бюджету – 24,7 тис.грн.,
субвенції  з  місцевого  бюджету  на  забезпечення  якісної,  сучасної  та  доступної
загальної  середньої  освіти  «Нова  українська  школа»  за  рахунок  відповідної
субвенції з державного бюджету – 686,0 тис.грн., медичної субвенції (передається
в  повному  обсязі  Хустському  районному  бюджету)  –  22 671,1  тис.грн.,  іншої
субвенції  з  місцевого бюджету на компенсаційні  виплати інвалідам на бензин,
ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування – 11,1
тис.грн.,  тобто  49,4  %  від  загальної  суми  видатків  загального  фонду.  Таким
чином,   видатки  проведені  на  потреби  міста  за  рахунок  власних  надходжень
склали  157 115,1 тис. грн.



Видатки на утримання органів місцевого самоврядування (ТПКВКМБ 0100
«Державне управління»)  склали  36 827,0 тис. грн. або 23,4%  від загальної суми
видатків за рахунок власних надходжень.

 На фінансування   галузі  „Освіта”  ТПКВКМБ 1000  (дошкільні заклади
освіти, утримання та зарплата адмінперсоналу в загальноосвітніх школах міста,
інклюзивному центру  та гімназії  – інтернат,  центр технічної творчості,  школа
естетичного  виховання,  методкабінет,  централізована  бухгалтерія  освіти,
господарська група) витрачено  89 577,6  тис. грн., тобто 57,0% від загальної суми
видатків за рахунок власних надходжень.

   Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення (ТПКВКМБ 3000)
проведені в сумі  7 176,2  тис. грн. (в тому числі  міський територіальний центр –
2 007,7  тис.  грн.,  інші  заходи  у  сфері  соціального  захисту  і  соціального
забезпечення  –  1 307,4  тис.  грн.,  надання  пільг  на  оплату  ЖКП  почесним
громадянам міста – 503,4 тис.грн.,  утримання та забезпечення діяльності центрів
соціальних служб для сім`ї,  дітей та молоді – 819,7  тис.грн.,  оздоровлення та
відпочинок дітей пільгових категорій – 393,5 тис.грн., соціальний захист ветеранів
війни  та  праці  –  260,7  тис.грн.),  тобто  4,6%   від  загальної  суми  видатків  за
рахунок власних надходжень.

Культура і  мистецтво  (ТПКВКМБ  4000) профінансована  на  суму
4 031,6  тис.  грн.  –  2,6%  від  загальної  суми  видатків  за  рахунок  власних
надходжень (бібліотека, музей, галерея, централізована бухгалтерія).

Фінансування галузі „Фізична культура і спорт” (ТПКВКМБ 5000)  склало
3 431,6  тис.  грн.  –  2,2%  від  загальної  суми  видатків  за  рахунок  власних
надходжень,  в  т.ч.  фінансова  підтримка  міського  стадіону  –  1 416,6  тис.  грн.
(0,9%), ДЮСШ – 1 587,1 тис. грн. (1,0%).

  „Житлово-комунальне господарство” (ТПКВКМБ 6000) профінансоване на
суму  11 381,0  тис. грн. – 7,2% від загальної суми видатків за рахунок власних
надходжень, в тому числі  видатки на благоустрій міста –        3 642,9 тис. грн. –
2,3% від загальної  суми видатків за  рахунок власних надходжень,  видатки на
фінансову  підтримку  ВУВКГ  –  2 013,3  тис.  грн.  –  1,3%,  фінансова  підтримка
комунальних підприємств – 5 724,8  тис.грн. – 3,6% .

        „Економічна діяльність” (ТПКВКМБ 7000) профінансована  на суму 4 115,3
тис.грн. (2,6%) - зимове утримання доріг міста, поточний ремонт міських вулиць,
профілювання  дорожнього  покриття  та  влаштування  дорожньої  розмітки,
відновлення дорожніх знаків.

«Інша  діяльність»  (ТПКВКМБ  8000)  профінансована  на  суму
174,8  тис.грн.  (  або  0,1%)  –  заходи  із  запобігання  і  ліквідації  надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха.

 Інші субвенції з місцевого бюджету (ТПКВКМБ 9770) – 300,0 тис.грн. або
0,2%  від  загальної  суми  видатків  за  рахунок  власних  надходжень  -  на
співфінансування  навчально-реабілітаційного  центру  Хустської  районної
державної  адміністрації  Закарпатської  області  для  обслуговування  дітей,  які
потребують корекцію фізичного та розумового розвитку.



Субвенція  з  місцевого  бюджету  державному  бюджету  на  виконання
програм соціально-економічного розвитку регіонів (ТПКВКМБ 9800) –     100,0
тис.грн. або 0,1% від загальної суми видатків за рахунок власних надходжень.

За  економічною  класифікацією  видатки  міського  бюджету  у  2019  році
склали (за виключенням трансфертів з державного та обласного  бюджетів):

- заробітна плата та нарахування на неї -  108 157,3 тис. грн. або  68,9% ;

- оплата за енергоносії –  13 976,1 тис. грн. – 8,9 %;

- видатки на харчування – 5 087,2 тис. грн.  – 3,2 %; 

- інші поточні видатки – 29 894,5 тис. грн. – 19,0 %.

За підсумками виконання міського бюджету за 2019 рік  видаткова частина
спеціального  фонду бюджету профінансована  на  94,8% до уточненого річного
плану.

Сума видатків  за  2019 рік  склала  109 295,2 тис.грн., в тому числі кошти,
що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального
фонду) – 64 255,4 тис.грн. У звітному періоді  33 293,4 тис. грн. профінансовано
за  рахунок  залишку  на  01.01.2019  року  та  виділеної   у  2019  році  субвенції  з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного  розвитку  окремих  територій;  15 773,7   тис.грн.  -  субвенція  з
державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  здійснення  природоохоронних
заходів на об'єктах комунальної власності; 636,6 тис.грн. - субвенція з державного
бюджету  місцевим  бюджетам  на  створення  та  ремонт  існуючих  спортивних
комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів (капітальний
ремонт  приміщень  спортивного  залу  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №1  ім.Августина
Волошина в м.Хуст);  8 163,4 тис.грн. – субвенцій з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам (в т.ч. на освітню галузь – 1 211,1 тис.грн., 5 676,7 тис.грн. –
на  капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  вулиць  Петріва  і  Нірешської  в
м.Хуст, реконструкцію районного будинку культури та ЦНАПу, 1 275,6 тис.грн. -
виплата  грошової  компенсації  за  належні  для  отримання  житлові  приміщення
особам з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування. Таким
чином,   видатки  проведені  на  потреби  міста  за  рахунок  власних  надходжень
склали  51 428,1 тис. грн.

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування (ТПКВКМБ 0100
«Державне управління»)  склали  1 206,3  тис. грн. або  2,3%  від загальної суми
видатків за рахунок власних надходжень.

 „Освіта”  ТПКВКМБ 1000   профінансована в сумі  11 470,6  тис. грн. або
22,3%   від  загальної  суми  видатків  (в  т.ч.  дитячі  садки  –  3 547,5  тис.грн.,
загальноосвітні школи міста – 3 701,0 тис.грн.,  школа естетичного виховання –
829,8  тис.грн., гімназія-інтернат – 3 147,3 тис. грн., інклюзивно-ресурсний центр
– 140,2 тис.грн.).

Соціальний  захист  та  соціальне  забезпечення  (ТПКВКМБ  3000)
профінансований на суму 1,9 тис.грн.

Культура і мистецтво (ТПКВКМБ 4000)  профінансована на суму        165,0
тис. грн. - 0,3% від загальної суми видатків за рахунок власних надходжень.



Фізична  культура  і  спорт  (ТПКВКМБ  5000)    профінансована  на  суму
212,5 тис. грн. – 0,4% від загальної суми видатків за рахунок власних надходжень.

„Житлово-комунальне господарство”  (ТПКВКМБ 6000) профінансовано в
сумі 4 305,2 тис.грн. (8,4%).  За рахунок цих коштів  проводиться   ремонт  мереж
вуличного  освітлення,  проведення  ремонтних  робіт  на  міських  мережах
водопостачання та водовідведення.

Здійснення заходів із землеустрою (ТПКВКМБ 7130) – 102,9 тис.грн. або 0,2
% від загальної суми видатків за рахунок власних надходжень.

„Будівництво та регіональний розвиток” (ТПКВКМБ 7300)  профінансовано
на 17 564,7 тис. грн. -  34,2 %  від загальної суми видатків за рахунок власних
надходжень, в тому числі на:

- Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства – 5 562,3 тис.грн.;
- Будівництво освітніх установ та закладів – 1 884,1 тис.грн.;
- Будівництво установ та закладів культури – 1 129,0 тис.грн.;
- Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту –     225,6

тис.грн.;
-  Будівництво  інших  об'єктів  соціальної  та  виробничої  інфраструктури

комунальної власності – 4 599,3 тис.грн.;
- Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури – 500,0 тис.грн.;
-  Розроблення  схем  планування  та  забудови  територій  (містобудівної

документації) – 89,8 тис.грн.;
- Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів

ДФРР – 3 033,3 тис.грн.;
-  Виконання  інвестиційних  проектів  в  рамках  здійснення  заходів  щодо

соціально-економічного розвитку окремих територій – 541,3 тис.грн.

  За ТПКВКМБ 7400 „ Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє
господарство ”   видатки склали  15 821,2 тис.грн.  –  30,8 % від  загальної  суми
видатків за рахунок власних надходжень.

На  фінансування інших  програм  і  заходів,  пов’язаних  з  економічною
діяльністю (ТПКВКМБ 7600) витрачено 417,8 тис.грн. -  0,8 %  від загальної суми
видатків за рахунок власних надходжень.

Субвенція  з  місцевого  бюджету  державному  бюджету  на  виконання
програм соціально-економічного розвитку регіонів (ТПКВКМБ 9800) –     160,0
тис.грн. - 0,3%  від загальної суми видатків за рахунок власних надходжень.

Фінансування  видатків  на  захищені  статті  проводиться  згідно  фактичних
видатків  головних розпорядників коштів бюджету м.Хуст.

Станом на 01 січня 2020 року кредиторської заборгованості за видатками,
що фінансуються за рахунок коштів бюджету м.Хуст, немає. 

Начальник фінансового управління                                       Марина ГЛЕБА


