
    (код бюджету)        

грн.

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

37 000,00 -43 600,00

0600000 06
Управління освіти, релігії та у справах національностей                                                                         

(головний розпорядник)
37 000,00 -43 600,00

0610000 06
Управління освіти, релігії та у справах національностей                                                                 

(відповідальний виконавець)
37 000,00 -43 600,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 94 400,00 94 400,00 96 300,00 -1 900,00 94 400,00

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освітьи ( у томц числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 

групами))

69 600,00 69 600,00 80 900,00 -41 700,00 69 600,00

0611090 1090 0960
Надання позашкільної освіти  закладами позашкільної освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми 
7 600,00 7 600,00 7 600,00 7 600,00

0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти -13 600,00 -13 600,00 -8 800,00 -13 600,00

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти -158 000,00 -158 000,00 -139 000,00 -158 000,00

Усього видатків 37 000,00 -43 600,00

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

Секретар ради                                                                                                                                                                                           Василь ГУБАЛЬ                                                                                                                                                                                                                      

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ

видатків міського  бюджету м.Хуст на 2020 рік  за головними розпорядниками коштів  (  у межах загального обсягу видатків міського бюджету)

Код 

Програмної 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуван

ня місцевих 

бюджетів

Загальний фонд

усього

07204100000

з них

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету 

/ відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми/підпрограми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

Код 

Функціона

льної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

бюджету

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата праці

видатки 

споживанн

я

з них

     І. У межах загального обсягу видатків міського бюджету

Додаток № 2-1

до рішення  I сесії Хустської міської ради

 VIII скликання від 17.12.2020 року  № 17                                                                                                                             

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

споживання
оплата 

праці

Спеціальний фонд

Разом

Код 

Типової 

програмної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

усього

1


