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    (код бюджету)        

грн.

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
усього

з них

усього

з них

оплата праці

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

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

        І.   У межах зміни обсягу доходів міського бюджету 5,270,700.00 5,270,700.00 4,294,100.00 0.00 0.00 55,100.00 55,100.00 0.00 0.00 0.00 55,100.00 5,325,800.00

0600000 06 5,270,700.00 5,270,700.00 4,294,100.00 0.00 0.00 55,100.00 55,100.00 0.00 0.00 0.00 55,100.00 5,325,800.00

0610000 06 5,270,700.00 5,270,700.00 4,294,100.00 0.00 0.00 55,100.00 55,100.00 0.00 0.00 0.00 55,100.00 5,325,800.00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 137,600.00 137,600.00 109,600.00 0.00 0.00 55,100.00 55,100.00 0.00 0.00 0.00 55,100.00 192,700.00

137,600.00 137,600.00 109,600.00 55,100.00 55,100.00 55,100.00 192,700.00

0611020 1020 0921 5,133,100.00 5,133,100.00 4,184,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,133,100.00

в тому числі за рахунок освітньої субвенції 5,087,000.00 5,087,000.00 4,169,700.00 0.00 5,087,000.00

46,100.00 46,100.00 14,800.00 0.00 46,100.00

        ІІ. У межах загального обсягу видатків міського бюджету -2,914,500.00 -2,561,500.00 -3,073,400.00 0.00 0.00 2,914,500.00 2,914,500.00 0.00 0.00 0.00 2,914,500.00 0.00

0600000 06 -2,590,000.00 -2,590,000.00 -3,073,400.00 0.00 0.00 -240,000.00 -240,000.00 0.00 0.00 0.00 -240,000.00 -2,830,000.00

Додаток № 3.1
до рішення Х сесії Хустської міської ради  VII скликання 

від 25.03.2020 року  № 1889                                                                                
                                   

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків міського  бюджету м.Хуст на 2020 рік  за головними розпорядниками коштів  ( у межах зміни обсягу доходів,  у межах загального обсягу видатків міського бюджету)
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Управління освіти, релігії та у справах національностей           
                                                              (головний розпорядник)

Управління освіти, релігії та у справах національностей           
                                                      (відповідальний виконавець)

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

Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освітьи ( у томц числі з дошкільними підрозділами 
(відділеннями, групами))

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

Управління освіти, релігії та у справах національностей           
                                                              (головний розпорядник)
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Загальний фонд Спеціальний фонд
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Код 
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підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією 
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0610000 06 -2,590,000.00 -2,590,000.00 -3,073,400.00 0.00 0.00 -240,000.00 -240,000.00 0.00 0.00 0.00 -240,000.00 -2,830,000.00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 400,000.00 400,000.00 113,100.00 113,100.00 113,100.00 513,100.00

13,100.00 13,100.00 13,100.00 13,100.00

0611020 1020 0921 -3,050,000.00 -3,050,000.00 -3,073,400.00 -13,100.00 -13,100.00 0.00 0.00 0.00 -13,100.00 -3,063,100.00

-13,100.00 -13,100.00 -13,100.00 -13,100.00

0611090 1090 0960 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00

0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 20,000.00 20,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 60,000.00

0617361 7361 0490 -400,000.00 -400,000.00 -400,000.00 -400,000.00

0800000 08 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00

0810000 08 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00

0813035 3035 1070 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00

1000000 10 -51,500.00 -51,500.00 0.00 0.00 0.00 51,500.00 51,500.00 0.00 0.00 0.00 51,500.00 0.00

1010000 10 -51,500.00 -51,500.00 0.00 0.00 0.00 51,500.00 51,500.00 0.00 0.00 0.00 51,500.00 0.00

1015062 5062 0810 -51,500.00 -51,500.00 51,500.00 51,500.00 51,500.00 0.00

3700000 37 -353,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -37,000.00 -37,000.00 0.00 0.00 0.00 -37,000.00 -390,000.00

3710000 37 -353,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -37,000.00 -37,000.00 0.00 0.00 0.00 -37,000.00 -390,000.00

Управління освіти, релігії та у справах національностей           
                                                      (відповідальний виконавець)

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

Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освітьи ( у томц числі з дошкільними підрозділами 
(відділеннями, групами))

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

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Управління соціального захисту населення                                  
                                       (головний розпорядник)

Управління соціального захисту населення                                  
                              (відповідальний виконавець)

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій 
громадян на залізничному транспорті

Управління культури, молоді і спорту                                           
                              (головний розпорядник)

Управління культури, молоді і спорту                                           
                     (відповідальний виконавець)

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 
здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

Фінансове управління                                                                        
                             (головний розпорядник)

Фінансове управління                                                                        
                            (відповідальний виконавець)
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Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
усього

з них

усього

з них

оплата праці

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

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 

програмно
ї 

класифіка
ції 

видатків 
та 

кредитува
ння 

місцевих 
бюджетів

Код 
Функціон

альної 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
бюджету

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

підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

видатки 
споживання

видатки 
розвитку

у тому числі 
бюджет 

розвитку

видатки 
споживання

видатки 
розвитку

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальн
і послуги 

та 
енергоносії

3718700 8700 0133 Резервний фонд -353,000.00 -353,000.00

3719800 98000 0180 -37,000.00 -37,000.00 -37,000.00 -37,000.00

Усього видатків 2,356,200.00 2,709,200.00 1,220,700.00 0.00 0.00 2,969,600.00 2,969,600.00 0.00 0.00 0.00 2,969,600.00 5,325,800.00

Секретар ради                                                                                                                                                                                  Володимир ЕРФАН

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