
Усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0200000 02 24,156,800 23,956,800 200,000

0210000 02 24,156,800 23,956,800 200,000

Програма діяльності громадських організацій Хустської 
міської територіальної громади, які потребують 

соціального захисту на 2020-2022 роки

16.12.2019  
№1751 80,000 80,000 0

0213192 3192 1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям 

ветеранів і осіб з інвалідністю , діяльність яких має соціальну 
спрямованість

-"- 50,000 50,000

0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення -"- 30,000 30,000

Програма надання фінансової підтримки комунальним 
підприємствам Хустської міської територіальної громади 

на 2021-2023 роки

17.12.2020 
№30 11,565,400 11,565,400 0

0215041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд -"- 2,211,200 2,211,200

0216013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства -"- 1,680,000 1,680,000

0216020 6020 0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, виконують та/або надають 
житлово-комунальні послуги

-"- 7,674,200 7,674,200

грн.

Виконавчий комітет (відповідальний виконавець)

Усього Загальний 
фонд

Додаток № 5
до рішення  I сесії Хустської міської ради

 VIII скликання від 17.12.2020 року  № 19                                                                                                                                  
                                                                                   "Про  бюджет 

Хустської міської                                                                                                     
              територіальної громади  на 2021 рік"

Розподіл витрат бюджету Хустської міської територіальної громади  на реалізацію  місцевих/регіональних програм у 2021 році

  (код бюджету)        

Спеціальний фонд
Код 

Функціональ
ної 

класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я бюджету

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

програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

07561000000

Найменування місцевої (регіональної) програми

Код 
Типової 

програмної 
 

класифікац
ії видатків 

та 
кредитуван

ня 
місцевих 
бюджетів

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
 місцевих 
бюджетів

Виконавчий комітет (головний розпорядник)

Дата та 
номер 

документа, 
яким 

затверджено 
місцеву 

регіональну 
програму
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Усього
Усього Загальний 

фонд

Спеціальний фонд
Код 

Функціональ
ної 

класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я бюджету

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

програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої (регіональної) програми

Код 
Типової 

програмної 
 

класифікац
ії видатків 

та 
кредитуван

ня 
місцевих 
бюджетів

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
 місцевих 
бюджетів

Дата та 
номер 

документа, 
яким 

затверджено 
місцеву 

регіональну 
програму

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма благоустрою території Хустської міської 
територіальної громади на 2020-2022 роки

16.12.2019  
№1753 5,894,000 5,894,000

0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма реконструкції, ремонту та утримання вулиць і 
доріг комунальної власності Хустської міської 

територіальної громади на 2020-2022 роки

16.12.2019  
№1754 6,361,000 6,361,000

0218110 8110 0320 Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 
наслідків стихійного лиха 56,400 56,400 0

Програма створення та накопичення  матеріального 
резерву та засобів індивідуального захисту органів дихання 
непрацюючого населення  Хустської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки

17.12.2020 
№25 13,900 13,900

Програма розвитку системи зв'язку, оповіщення та 
інформатизації цивільного захисту Хустської міської 

територіальної громади  на 2021-2025 роки

17.12.2020 
№24 42,500 42,500

0218340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
Програма охорони навколишнього  природного 

середовища Хустської міської територіальної громади  на 
2020-2022 роки

16.12.2019  
№1759 200,000 200,000

0800000 08 4,663,300 4,663,300 0

0810000 08 4,663,300 4,663,300 0

Програма підтримки соціально-незахищених верств 
населення Хустської міської територіальної громади на 

2020-2022 роки

16.12.2019  
№1762 4,663,300 4,663,300 0

0813033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремим категоріям громадян -"- 1,986,500 1,986,500

0813035 3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян на залізничному транспорті -"- 40,000 40,000

Управління  соціального захисту населення (головний розпорядник)

Управління  соціального захисту населення (відповідальний виконавець)
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Усього
Усього Загальний 

фонд

Спеціальний фонд
Код 

Функціональ
ної 

класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я бюджету

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

програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої (регіональної) програми

Код 
Типової 

програмної 
 

класифікац
ії видатків 

та 
кредитуван

ня 
місцевих 
бюджетів

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
 місцевих 
бюджетів

Дата та 
номер 

документа, 
яким 

затверджено 
місцеву 

регіональну 
програму

0813180 3180 1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, 
військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на 
оплату житлово-комунальних послуг 

-"- 726,800 726,800

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення -"- 1,910,000 1,910,000

1000000 10 882,800 882,800 0

1010000 10 882,800 882,800 0

1013131 3131 1040 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання 
Державної цільової соціальної програми «Молодь України»

Програма проведення масових заходів у справах сім'ї, дітей 
та молоді, підтримки та оздоровлення (відпочинку) 

обдарованих учнів  ДЮСШ "Хуст-Нарцис" і  мистецьких 
шкіл Хустської міської територіальної громади на 2020-

2022 роки

16.12.2019  
№1763 8,600 8,600

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма проведення видовищних заходів у Хустській 
міській територіальній громаді на 2020-2022 роки

16.12.2019  
№1764 76,000 76,000

Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хустській 
міській територіальній громаді на 2020-2022 роки

16.12.2019  
№1765 798,200 798,200 0

1015011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
олімпійських видів спорту -"- 14,800 14,800

1015012 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту -"- 3,400 3,400

1015062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 
здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні -"- 780,000 780,000

Всього 29,702,900 29,502,900 200,000

Секретар ради                                                                                                                                                                                                                                           Василь ГУБАЛЬ

Управління культури, молоді і спорту (відповідальний виконавець)

Управління культури, молоді і спорту (головний розпорядник)
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у тому числі 
бюджет 
розвитку

10

0

0

0

0

грн.

 VIII скликання від 17.12.2020 року  № 19                                                                                                                                  
                                                                                   "Про  бюджет 

Хустської міської                                                                                                     
              територіальної громади  на 2021 рік"

Спеціальний фонд
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у тому числі 
бюджет 
розвитку

Спеціальний фонд
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0

0
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у тому числі 
бюджет 
розвитку

Спеціальний фонд
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