
Усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 02
Виконавчий комітет                                            

(головний розпорядник)
7 885 962,00 252 000,00 7 633 962,00 7 633 962,00

0210000 02
Виконавчий комітет                                               

(відповідальний виконавець)
7 885 962,00 252 000,00 7 633 962,00 7 633 962,00

Міська програма надання фінансової підтримки комунальним 

підприємствам Хустської міської ради на 2018-2020 роки

22.12.2017 

№856
265 717,00 130 000,00 135 717,00 135 717,00

0215041 5041 0810
Утримання та фінансова підтримка спортивних 

споруд
-"- 50 000,00 50 000,00

0216020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, виконують 

та/або надають житлово-комунальні послуги

- " - 80 000,00 80 000,00

0217325 7325 0490
Будівництво1 споруд, установ та закладів  фізичної 

культури і спорту
- " - 135 717,00 135 717,00 135 717,00

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма благоустрою міста Хуста на 2020-2022 роки
16.12.2019  

№1753
30 000,00 30 000,00

Програма реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг 

комунальної власності у м.Хуст на 2020-2022 роки

16.12.2019  

№1754
7 498 245,00 0,00 7 498 245,00 7 498 245,00

0217363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

- " - 4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00

грн.

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуван

ня місцевих 

бюджетів

Дата та номер 

документа, 

яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Код 

Функціонал

ьної 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуван

ня бюджету

Усього

07204100000

Спеціальний фонд

Додаток № 6

до рішення Х сесії Хустської міської ради VII скликання 

від 31.07.2020 року  № 2071

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

Найменування місцевої (регіональної) програми
Загальний 

фонд

Код 

Типової 

програмн

ої 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

  (код бюджету)        

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/, відповідального виконавця, 

найменування  бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

1



Усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуван

ня місцевих 

бюджетів

Дата та номер 

документа, 

яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Код 

Функціонал

ьної 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуван

ня бюджету

Усього

Спеціальний фонд

Найменування місцевої (регіональної) програми
Загальний 

фонд

Код 

Типової 

програмн

ої 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/, відповідального виконавця, 

найменування  бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

0217461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

- " - 3 298 245,00 3 298 245,00 3 298 245,00

0217310 7310 0443
Будівництво

1
 об'єктів житлово-комунального 

господарства

Програма охорони навколишнього  природного середовища в м.Хуст 

на 2020-2022 роки

16.12.2019  

№1759
92 000,00 92 000,00

0600000 06

Управління освіти, релігій та у справах 

національностей                                          

(головний розпорядник)

-435 000,00 -435 000,00 0,00 0,00

0610000 06

Управління освіти, релігій та у справах 

національностей                       (відповідальний 

виконавець)

-435 000,00 -435 000,00 0,00 0,00

Міська Програма оздоровлення та відпочинку школярів м.Хуста у 

2020-2022 роки

16.12.2019  

№1760
-435 000,00 -435 000,00 0,00 0,00

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освітьи ( у томц числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, 

групами))

- " - -335 000,00 -335 000,00

0613140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 

коштів на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи)

- " - -100 000,00 -100 000,00

1000000 10
Управління культури, молоді і спорту 

(головний розпорядник)
-199 000,00 -199 000,00 0,00 0,00

1010000 10
Управління культури, молоді і спорту 

(відповідальний виконавець)
-199 000,00 -199 000,00 0,00 0,00

1013140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 

коштів на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи)

Програма проведення масових заходів у справах сім'ї, дітей та 

молоді, підтримки та оздоровлення (відпочинку) обдарованих учнів 

Хустської міської ДЮСШ "Хуст-Нарцис" і Школи мистецтв міста 

Хуст у 2020-2022 роках

16.12.2019  

№1763
-199 000,00 -199 000,00

Всього 7 251 962,00 -382 000,00 7 633 962,00 7 633 962,00

Міський голова                                                                                                                                                                                                        Володимир КАЩУК
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