
Усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 02 14 353 926,00 51 292,00 14 302 634,00 11 496 094,00

0210000 02 14 353 926,00 51 292,00 14 302 634,00 11 496 094,00

0212010 2010 0731
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
1 219 540,00 1 023 700,00 195 840,00 -2 584 700,00

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

Програма часткової компенсації медикаментозного 

забезпечення окремих категорій населення Хустської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки

 436 128,00 436 128,00

0213242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення

Програма діяльності громадських організацій 

Хустської міської територіальної громади, які 

потребують соціального захисту на 2020-2022 роки

16.12.2019  

№1751
40 000,00 40 000,00

Додаток №7

до рішення  II сесії Хустської міської ради

 VIII скликання від  23.12.2021 року  № 707                                                                                                                                                                                                   

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

  (код бюджету)        

Спеціальний фонд
Код 

Функціон

альної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

бюджету

Загальний 

фонд

07561000000

грн.

Усього

Дата та номер 

документа, 

яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/, відповідального виконавця, 

найменування  бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Код 

Програмн

ої 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Виконавчий комітет (головний розпорядник)

Виконавчий комітет (відповідальний виконавець)

Найменування місцевої (регіональної) програми

1



Усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Спеціальний фонд
Код 

Функціон

альної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

бюджету

Загальний 

фонд
Усього

Дата та номер 

документа, 

яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/, відповідального виконавця, 

найменування  бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Код 

Програмн

ої 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Найменування місцевої (регіональної) програми

Програма надання фінансової підтримки 

комунальним підприємствам Хустської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки

17.12.2020 №30 355 677,00 355 677,00 0,00 0,00

0212111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги

-"- 45 000,00 45 000,00

0212080 2080 0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім 

первинної медичної допомоги
-"- 120 000,00 120 000,00

0212152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я -"- 51 677,00 51 677,00

0216020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ 

та організацій, що виробляють, виконують та/або 

надають житлово-комунальні послуги

-"- 139 000,00 139 000,00

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
Програма благоустрою території Хустської міської 

територіальної громади на 2020-2022 роки

16.12.2019  

№1753
-129 980,00 -129 980,00

0216083 6083 0610

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 

батьківського піклування, осіб з їх числа

Програма Хустської міської територіальної громади 

забезпечення права дитини на виховання у сімейному 

оточенні на 2018-2025 роки

18.05.2018 

№985
1 148 017,00 1 148 017,00 1 148 017,00

0217110 7110 0421 Реалізація програм в галузі сільського господарства

Програма «Здешевлення вартості осіменіння 

маточного поголів’я  великої рогатої худоби у 

пунктах штучного осіменіння на 2021-2023 роки»

31.03.2021 

№146
-3 000,00 -3 000,00
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Усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Спеціальний фонд
Код 

Функціон

альної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

бюджету

Загальний 

фонд
Усього

Дата та номер 

документа, 

яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/, відповідального виконавця, 

найменування  бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Код 

Програмн

ої 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Найменування місцевої (регіональної) програми

Програма реконструкції, ремонту та утримання 

вулиць і доріг комунальної власності Хустської 

міської територіальної громади на 2020-2022 роки

16.12.2019  

№1754
11 307 944,00 -1 624 833,00 12 932 777,00 12 932 777,00

0217461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

-"- -492 056,00 -1 624 833,00 1 132 777,00 1 132 777,00

0217380 7380 0490
Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших 

субвенцій з державного бюджету
-"- 11 800 000,00 11 800 000,00 11 800 000,00

0218110 8110 0320
Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха
-46 400,00 -46 400,00 0,00 0,00

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 -13 900,00 -13 900,00

Програма розвитку системи зв'язку, оповіщення та 

інформатизації цивільного захисту Хустської міської 

територіальної громади  на 2021-2025 роки

17.12.2020 №24 -32 500,00 -32 500,00

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
-34 000,00 -34 000,00

0218831 8831 1060
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
60 000,00 60 000,00

3



Усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Спеціальний фонд
Код 

Функціон

альної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

бюджету

Загальний 

фонд
Усього

Дата та номер 

документа, 

яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/, відповідального виконавця, 

найменування  бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Код 

Програмн

ої 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Найменування місцевої (регіональної) програми

1000000 10 21 500,00 21 500,00 0,00 0,00

1010000 10 21 500,00 21 500,00 0,00 0,00

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
21 500,00 21 500,00

3700000 37 Фінансове управління (головний розпорядник) 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00

3710000 37
Фінансове управління (відповідальний 

виконавець)
150 000,00 150 000,00 0,00 0,00

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання програм соціально-економічного 

розвитку регіонів 

Програма фінансової підтримки діяльності Хустської 

районної державної адміністрації на 2021 рік
проект 150 000,00 150 000,00

Х Х Х Всього Х 14 525 426,00 72 792,00 14 302 634,00 11 496 094,00

Управління культури, молоді і спорту (відповідальний виконавець)

Управління культури, молоді і спорту (головний розпорядник)

Секретар ради                                                                                                                                                                                                                                           Василь ГУБАЛЬ
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