
Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Про внесення змін до рішення міської 

ради від 16.12.2019 року №1768 «Про міський бюджет м.Хуст на 2020 рік» 

(зі змінами від 10 лютого, 25 березня, 08 травня, 26 червня, 31 липня 2020 року) 

 

          Даний проєкт рішення розроблено відповідно до статей  23 Бюджетного 

кодексу України. 

У проєкті рішення пропонується внести зміни до обсягу доходів міського 

бюджету (додаток 1 до проекту рішення): 

        - збільшення обсягу доходів загальному фонду міського бюджету за рахунок  

субвенції з місцевого бюджету на 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 

бітьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету –  1 743 750 грн; 

        - збільшення обсягу доходів за рахунок перевиконання дохідної частини 

міського бюджету по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 3 278 829,00 грн. 

У проєкті рішення пропонується внести зміни до видатків міського 

бюджету з розподілом на джерела (додаток 3.1 до проекту рішення): 

         - збільшення обсягу видатків спеціального фонду міського бюджету за 

рахунок  субвенції з місцевого бюджету на 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 

бітьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету – 1 743 750 грн., 

- збільшення обсягу видатків за рахунок перевиконання дохідної частини 

міського бюджету по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 3 278 829,00 грн. 

        Також у проєкті  перерозподілено  призначення у межах загального обсягу по 

головних розпорядниках коштів міського бюджету - виконавчому комітету, 

управлінню освіти, релігій та у справах національностей, управлінню соціального 

захисту населення, управлінню культури, молоді і спорту (додатки 3.1, 3 до 

проєкту рішення).  

       Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік на суму 1 743 750 грн. 

викладено у додатку 4.         

     Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на 2020 рік у розрізі об’єктів 

 викладено у додатку 5. 

      Зміни до розподілу витрат  міського бюджету  м.Хуст на реалізацію місцевих 

/регіональних програм у 2020 році враховано у додатку 6 до проекту рішення.         

 

                                                                             Фінансове управління 


