
    (код бюджету)        
грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
5,073,621.00 73,621.00 61,963.00 5,073,621.00

0200000 02 Виконавчий комітет                                                                                         
 (головний розпорядник) 11,658.00 11,658.00 11,658.00

0210000 02 Виконавчий комітет                                                                         
(відповідальний виконавець) 11,658.00 11,658.00 11,658.00

0215041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 11,658.00 11,658.00 11,658.00

в т.ч. за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету 11,658.00 11,658.00 11,658.00

0600000 06
Управління освіти, релігій та у справах національностей (головний 
розпорядник) 61,963.00 61,963.00 61,963.00 61,963.00

0610000 06 Управління освіти, релігій та у справах національностей 
(відповідальний виконавець) 61,963.00 61,963.00 61,963.00 61,963.00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 16,638.00 16,638.00 16,638.00 16,638.00

в т.ч. за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету 16,638.00 16,638.00 16,638.00 16,638.00

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 35,234.00 35,234.00 35,234.00 35,234.00

в т.ч. за рахунок іншої дотаціїї з місцевого бюджету 35,234.00 35,234.00 35,234.00 35,234.00

0611025 1025 0922
Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними 
центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими 
складними порушеннями розвитку

10,091.00 10,091.00 10,091.00 10,091.00

в т.ч. за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету 10,091.00 10,091.00 10,091.00 10,091.00

3700000 37 Фінансове управління                                                                       
(головний розпорядник) 5,000,000.00 5,000,000.00

3710000 37 Фінансове управління                                                  (відповідальний 
виконавець) 5,000,000.00 5,000,000.00

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 5,000,000.00 5,000,000.00
в т.ч. за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету 5,000,000.00 5,000,000.00

0200000 02 Виконавчий комітет                                                                                         
 (головний розпорядник) -369,494.40 -369,494.40 -369,494.40

0210000 02 Виконавчий комітет                                                                         
(відповідальний виконавець) -369,494.40 -369,494.40 -369,494.40

0218240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони -369,494.40 -369,494.40 -369,494.40

І. У межах змін обсягу доходів міського бюджету

ІІ. Зміни до спрямування залишку коштів  субвенції з державного бюджету на реалізацію 
інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери, що утворився на 
початок 2022 року

Додаток № 3-1
до рішення ІІІ сесії Хустської міської ради

 VIII скликання від 29.11.2022 року  № 1039                                                                                                                                                                                                                       

Код Типової 
програмної 
класифікації 
 видатків та 
кредитуванн
я місцевих 

бюджетів

07561000000

усього

 Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету 
/ відповідального виконавця, найменування бюджетної 
програми/підпрограми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків  бюджету Хустської міської територіальної громади на 2022 рік  за головними розпорядниками коштів  (у межах змін обсягу доходів, видатків, зміни до спрямування залишку коштів, що утворився на 01.01.2022 року, у межах 

загального обсягу видатків)

видатки 
розвитку

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Разому тому числі 
бюджет 

розвитку

з нихз них

усього
оплата праці

Спеціальний фонд

Код 
Програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

видатки 
розвитку

Код 
Функціонал

ьної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван
ня бюджету

видатки 
споживан

ня

Загальний фонд

видатки 
споживання оплата 

праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

1



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

Код Типової 
програмної 
класифікації 
 видатків та 
кредитуванн
я місцевих 

бюджетів

усього

 Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету 
/ відповідального виконавця, найменування бюджетної 
програми/підпрограми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки 
розвитку

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Разому тому числі 
бюджет 

розвитку

з нихз них

усього
оплата праці

Спеціальний фонд

Код 
Програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

видатки 
розвитку

Код 
Функціонал

ьної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван
ня бюджету

видатки 
споживан

ня

Загальний фонд

видатки 
споживання оплата 

праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

0600000 06 Управління освіти, релігій та у справах національностей (головний 
розпорядник) 369,494.40 369,494.40 369,494.40

0610000 06 Управління освіти, релігій та у справах національностей 
(відповідальний виконавець) 369,494.40 369,494.40 369,494.40

0617380 7380 0490 Виконання інвестиційних проектів за рахунок іншихї субвенцій з 
державного бюджету 369,494.40 369,494.40 369,494.40

61,000.00 61,000.00 -2,084,500.00 1,963,000.00 -61,000.00 -61,000.00 -61,000.00

0200000 02
Виконавчий комітет                                                                                         
 (головний розпорядник) 1,174,000.00 1,174,000.00 -61,000.00 -61,000.00 -61,000.00 1,113,000.00

0210000 02 Виконавчий комітет                                                                         
(відповідальний виконавець) 1,174,000.00 1,174,000.00 -61,000.00 -61,000.00 -61,000.00 1,113,000.00

0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

0212080 2080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної 
медичної допомоги 100,000.00 100,000.00 -61,000.00 -61,000.00 -61,000.00 39,000.00

0212111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 427,214.00 427,214.00 427,214.00

0215041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд -100,000.00 -100,000.00 -100,000.00

0216020 6020 0620 Забезпечення функціонуванняпідприємств, установ, організацій, що 
виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги -349,000.00 -349,000.00 -349,000.00

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 49,000.00 49,000.00 49,000.00

0217693 7693 0490 Інші заходи повязані з економічною діяльністю 46,786.00 46,786.00 46,786.00

0600000 06
Управління освіти, релігій та у справах національностей (головний 
розпорядник) 157,000.00 157,000.00 -1,024,500.00 1,963,000.00 157,000.00

0610000 06 Управління освіти, релігій та у справах національностей 
(відповідальний виконавець) 157,000.00 157,000.00 -1,024,500.00 1,963,000.00 157,000.00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти -2,121,500.00 -2,121,500.00 -414,500.00 -1,037,000.00 -2,121,500.00

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 3,120,000.00 3,120,000.00 3,000,000.00 3,120,000.00

0611025 1025 0922
Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними 
центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими 
складними порушеннями розвитку

-278,000.00 -278,000.00 -200,000.00 -278,000.00

0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти -145,000.00 -145,000.00 -115,000.00 -145,000.00

в т.ч. за рахунок освітньої субвенції -145,000.00 -145,000.00 -115,000.00 -145,000.00

0611035 1035 0922
Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними 
центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими 
складними порушеннями розвитку

145,000.00 145,000.00 115,000.00 145,000.00

в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 145,000.00 145,000.00 115,000.00 145,000.00

0611070 1070 0960 Надання позашкільної освіти  закладами позашкільної освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми -463,500.00 -463,500.00 -370,000.00 -463,500.00

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 10,000.00 10,000.00 10,000.00

0611160 1160 0990 Забезпечення діялності центрів професійного розвитку педагогічних 
працівників -110,000.00 -110,000.00 -40,000.00 -110,000.00

ІІІ. У межах загального обсягу видатків за пропозиціями головних розпорядників коштів  бюджету  
Хустської міської територіальної громади

2



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

Код Типової 
програмної 
класифікації 
 видатків та 
кредитуванн
я місцевих 

бюджетів

усього

 Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету 
/ відповідального виконавця, найменування бюджетної 
програми/підпрограми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки 
розвитку

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Разому тому числі 
бюджет 

розвитку

з нихз них

усього
оплата праці

Спеціальний фонд

Код 
Програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

видатки 
розвитку

Код 
Функціонал

ьної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван
ня бюджету

видатки 
споживан

ня

Загальний фонд

видатки 
споживання оплата 

праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

1000000 10 Управління культури, молоді і спорту                                     (головний 
розпорядник) -1,270,000.00 -1,270,000.00 -1,060,000.00 -1,270,000.00

1010000 10 Управління культури, молоді і спорту                                 
(відповідальний виконавець) -1,270,000.00 -1,270,000.00 -1,060,000.00 -1,270,000.00

1011080 1080 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами -910,000.00 -910,000.00 -760,000.00 -910,000.00

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек -40,000.00 -40,000.00 -40,000.00 -40,000.00

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок -86,000.00 -86,000.00 -70,000.00 -86,000.00

1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та iнших клубних закладів -134,000.00 -134,000.00 -90,000.00 -134,000.00

1015031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шкіл -100,000.00 -100,000.00 -100,000.00 -100,000.00

Усього видатків 5,134,621.00 134,621.00 -2,084,500.00 2,024,963.00 -61,000.00 -61,000.00 -61,000.00 5,073,621.00

Секретар ради                                                                                                                     Васидь ГУБАЛЬ
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