
УКРАЇНА
ХУСТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 74/02-05
10.08.2022 р м. Хуст

Про затвердження та внесення змін до паспортів 
бюджетних програм на 2022 рік 
виконавчого комітету Хустської 

міської ради.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Хустської міської ради від
04.08.2022 року № 354 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 
року №726 «Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2022 рік» (зі 
змінами від 16 лютого, 24 березня, 05 квітня, 12 квітня, 19 квітня, 05 травня, 08 чер
вня, 06 липня, 15 липня 2022 року), рішення виконавчого комі тету Хустської міської 
ради від 04.08.2022 року №358 «Про внесення змін до програми благоустрою Хуст
ської міської територіальної громади на 2020-2022 роки (із змінами від 16.02.2022 
р., від 19.04.2022 р., 08.06.2022 р., .06.07.2022 р., 15.07.2022 р.), грантової угоди від 
27.09.2019 року НиЗКЛОиА/І 702/3.1/0083, службової записки начальника УПМКВ 
Хустської міської ради від 10.08.2022 року №56/10-07, наказу Міністерства фінансів 
України від 26 серпня 2014 року №836 (із змінами, внесеними згідно з Наказами 
Міністерства фінансів №860 від 30.09.16р., №472 від 28.04.17 р., №1209 від 
29.12.18р.) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу скла
дання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 1 0 вересня 2014р. за № 1103/25880:

Затвердити паспорт бюджетної програми міського бюджету на 2022 рік 
за ІСПКВК:

- 0213230 -  «Видатки, пов’язані з наданням підтримки внутрішньо 
переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного етану».

Внести зміни до затверджених паспортів бюджетних програм міською 
бюджету на 2022 рік за КПКВК :

- 0210160- «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міс ті Киє
ві), селищах, селах, територіальних громадах»;

- 0212010 -  «Багатопрофільна стаціонарне медична допомога населенню»;
- 0213104-« Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 

громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, 
інвалідністю»;

- 0215041 -  «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»;
- 0216013 -  «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господар

ства»;
- 0216020 -  «Забезпечення функціонування підприємств, ус танов та організа

цій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»;



- 0216030 -  «Організація благоустрою населених пунктів»;
- 02171 ЗО -  «Здійснення заходів із землеустрою»;
- 0217380 -  «Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з 

державного бюджету»;
- 0217461 -  «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфра

структури за рахунок коштів місцевого бюджету»;
-0217680 -  «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»;

Координацію щодо виконання даного розпорядження покласти на відділ бухгал
терського обліку та звітності (Феоктістову СЛ.), контроль -  на заступника міського 
голови Фетько І.М.
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