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Найменування місцевої (регіональної) програми Усього

Спеціальний фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 02 1,514,000.00 -87,000.00 1,601,000.00 1,601,000.00

0210000 02 1,514,000.00 -87,000.00 1,601,000.00 1,601,000.00

0215041 5041 0810 -147,000.00 -147,000.00

0216011 6011 0610 60,000.00 60,000.00

0216083 6083 0610 10,000.00 10,000.00 10,000.00

0217461 7461 0456 1,554,000.00 1,554,000.00 1,554,000.00

0218220 8220 0380 37,000.00 37,000.00 37,000.00

Додаток № 6
до рішення Х сесії Хустської міської ради VII скликання 

від 25.03.2020 року  №1889

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

  (код бюджету)     
   

Код 
Програмної 
класифікаці

ї видатків 
та 

кредитуван
ня місцевих 

бюджетів

Код 
Типової 

програмн
ої 

класифіка
ції 

видатків 
та 

кредитува
ння 

місцевих 
бюджетів

Код 
Функціонал

ьної 
класифікаці

ї видатків 
та 

кредитуван
ня 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)

Утримання та фінансова підтримка спортивних 
споруд

Міська програма надання фінансової підтримки комунальним 
підприємствам Хустської міської ради на 2018-2020 роки

22.12.2017 
№856

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

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 
житла та приміщень для розвитку сімейних та 

інших форм виховання, наближених до сімейних, 
та забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей,позбавлених батьківського піклування, осіб 
з іх числа

Міська програма забезпечення права дитини на виховання у 
сімейному оточенні на 2018-2025 роки

18.05.2018 
№985

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

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 
місцевого значення

Програма матеріально-технічного забезпечення щодо створення 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 

базі Хустського об'єднаного міського військового комісаріату на 2020 
рік

25.03.2020  
№1879



2

Найменування місцевої (регіональної) програми Усього

Спеціальний фонд

Усього

Код 
Програмної 
класифікаці

ї видатків 
та 

кредитуван
ня місцевих 

бюджетів

Код 
Типової 

програмн
ої 

класифіка
ції 

видатків 
та 

кредитува
ння 

місцевих 
бюджетів

Код 
Функціонал

ьної 
класифікаці

ї видатків 
та 

кредитуван
ня 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

0800000 08 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00

0810000 08 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00

0813035 3035 1070 40,000.00 40,000.00 0.00

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

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

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

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

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 1,517,000.00 -98,500.00 1,615,500.00 1,615,500.00

Секретар ради                                                                                                                                                                                                        Володимир ЕРФАН

Управління соціального захисту населення (головний розпорядник)

Управління соціального захисту населення  (відповідальний виконавець)

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
окремих категорій громадян на залізничному 

транспорті

Програма підтримки соціально-незахищених верств населення міста 
на 2020-2022 роки

16.12.2019 
№1762

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

Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Хуст на 2020-
2022 роки

16.12.2019  
№1765

Фінансове управління (головний розпорядник)

Фінансове управління   (відповідальний виконавець)

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

Програма матеріально-технічного 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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