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Зміни до розподілу витрат  бюджету Хустської міської  територіальної громади на реалізацію місцевих /регіональних програм у 2021 році

07561000000

  (код бюджету)        

грн.

Найменування місцевої (регіональної) програми Усього

Спеціальний фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 02 3,491,303.00 2,560,608.00 930,695.00 792,095.00

0210000 02 3,491,303.00 2,560,608.00 930,695.00 792,095.00

0212010 2010 0731 1,112,580.00 365,000.00 747,580.00 747,580.00

0212152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я 826,200.00 826,200.00

1,326,300.00 1,326,300.00

0216013 6013 0620 -"- 35,000.00 35,000.00

Додаток №7
до рішення  I сесії Хустської міської ради

 VIII скликання від  30. 07.2021 року  № 418                                                                 
                                                                                                                                   

Код 
Програмн

ої 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Код 
Функціон

альної 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/, відповідального виконавця, 

найменування  бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Дата та 
номер 

документа, 
яким 

затверджено 
місцеву 

регіональну 
програму

Загальний 
фонд у тому числі 

бюджет 
розвитку

Виконавчий комітет (головний розпорядник)

Виконавчий комітет (відповідальний виконавець)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

Програма фінансової підтримки комунального 
некомерційного підприємства «Хустська центральна 

лікарня імені  Віцинського Остапа Петровича» 
Хустської міської ради на 2021-2023 роки

31.03.2021 
№149

Програма часткової компенсації медикаментозного 
забезпечення окремих категорій населення Хустської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки

31.03.2021 
№141

Програма надання фінансової підтримки комунальним 
підприємствам Хустської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки

17.12.2020 
№30

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства



2

Найменування місцевої (регіональної) програми Усього

Спеціальний фонд

Усього

Код 
Програмн

ої 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Код 
Функціон

альної 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/, відповідального виконавця, 

найменування  бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Дата та 
номер 

документа, 
яким 

затверджено 
місцеву 

регіональну 
програму

Загальний 
фонд у тому числі 

бюджет 
розвитку

0216020 6020 0620 -"- 1,291,300.00 1,291,300.00

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 43,108.00 43,108.00

0217461 7461 0456 44,515.00 44,515.00 44,515.00

0218311 8311 0511 83,600.00 83,600.00

0218831 8831 1060 55,000.00 55,000.00

0800000 08 Управління  соціального захисту населення   (головний розпорядник) 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00

0810000 08 Управління  соціального захисту населення    (відповідальний виконавець) 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00

0813033 3033 1070 500,000.00 500,000.00

Забезпечення функціонування підприємств, установ 
та організацій, що виробляють, виконують та/або 

надають житлово-комунальні послуги

Програма благоустрою території Хустської міської 
територіальної громади на 2020-2022 роки

16.12.2019  
№1753

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

Охорона та раціональне використання природних 
ресурсів

Програма використання коштів, які надходять в 
порядку відшкодування втрат сільськогосподарського 

та лісогосподарського виробництва на території 
Хустської міської територіальної громади на 2021-

2023 р.р.

31.03.2021 
№152

Надання довгострокових кредитів індивідуальним 
забудовникам житла на селі

Міська цільова  програма "Власний дім"  Хустської 
міської територіальної громади на 2021-2025 роки

31.03.2021 
№150

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям 

громадян

Програма підтримки соціально-незахищених верств 
населення Хустської міської територіальної громади 

на 2020-2022 роки

16.12.2019  
№1762
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Найменування місцевої (регіональної) програми Усього

Спеціальний фонд

Усього

Код 
Програмн

ої 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Код 
Функціон

альної 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/, відповідального виконавця, 

найменування  бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Дата та 
номер 

документа, 
яким 

затверджено 
місцеву 

регіональну 
програму

Загальний 
фонд у тому числі 

бюджет 
розвитку

1000000 10 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00

1010000 10 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 60,000.00 60,000.00

1015062 5062 0810 20,000.00 20,000.00

3700000 37 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00

3710000 37 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00

3719800 9800 0180 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00

-"- -"- -"- -"- 200,000.00 200,000.00

-"- -"- -"- -"- 150,000.00 150,000.00

Х Х Х Всього Х 4,421,303.00 3,490,608.00 930,695.00 792,095.00

Міський голова                                                                                                                                                                                                                                           Володимир КАЩУК

Управління культури, молоді і спорту (головний розпорядник)

Управління культури, молоді і спорту (відповідальний виконавець)

Програма проведення видовищних заходів у Хустській 
міській територіальній громаді на 2020-2022 роки

16.12.2019  
№1764

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, 
які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні

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

роки

Фінансове управління (головний розпорядник)

Фінансове управління (відповідальний виконавець)

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 
на виконання програм соціально-економічного 

розвитку регіонів 

"Програма із підтримки законності та правопорядку на 
території Хустської міської територіальної громади на 

2021-2023 роки", поданої Хустською окружною 
прокуратурою

31.05.2021 
№251

Програма матеріально-технічного забезпечення 
Хустського об'єднаного міського центру 

комплектування та соціальної підтримки на 2021-2025 
роки

31.03.2021 
№154


	дод.

