
    (код бюджету)        

грн.

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

-103 200,00 -103 200,00 -138 800,00 -138 800,00 -138 800,00 -242 000,00

0600000 06
Управління освіти, релігії та у справах національностей                                                                         

(головний розпорядник)
-103 200,00 -103 200,00 -138 800,00 -138 800,00 -138 800,00 -242 000,00

0610000 06
Управління освіти, релігії та у справах національностей                                                                 

(відповідальний виконавець)
-103 200,00 -103 200,00 -138 800,00 -138 800,00 -138 800,00 -242 000,00

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями,

групами))

-103 200,00 -103 200,00 -16 200,00 -16 200,00 -16 200,00 -119 400,00

в т.ч. за  рахунок  субвенції  з місцевого бюджету на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 

-103 200,00 -103 200,00 -16 200,00 -16 200,00 -16 200,00 -119 400,00

0611180 1180 0990
Виконання заходів в рамках реалізації програми «Спроможна школа 

для кращих результатів»
-122 600,00 -122 600,00 -122 600,00 -122 600,00

в т.ч.: за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію програми 

«Спроможна школа для кращих результатів» за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

-122 600,00 -122 600,00 -122 600,00 -122 600,00

Усього видатків -103 200,00 -103 200,00 -138 800,00 -138 800,00 -138 800,00 -242 000,00

     І. У межах зміни обсягу доходів міського бюджету

Додаток № 3-1

до рішення  I сесії Хустської міської ради

 VIII скликання від 30.12.2020 року  № 37                                                                                                                        

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

Код 

Функціона

льної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

бюджету

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата праці

видатки 

споживанн

я

з них

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

1


