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0200000 02 Виконавчий комітет                                                       
(головний розпорядник) 281,163.60 711,658.00 -430,494.40 -430,494.40

0210000 02 Виконавчий комітет                                               
(відповідальний виконавець) 281,163.60 711,658.00 -430,494.40 -430,494.40

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

Рішення міської 
ради від 31.03.2021 

№149
1,000,000.00 1,000,000.00

Програма надання фінансової підтримки комунальним 
підприємствам Хустської міської територіальної громади на 

2021-2023 роки

Рішення міської 
ради від 17.12.2020 

№30
-398,342.00 -337,342.00 -61,000.00 -61,000.00

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

0215041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд -"- -88,342.00 -88,342.00

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

-"- -349,000.00 -349,000.00

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма благоустрою території Хустської міської 
територіальної громади на 2020-2022 роки

Рішення міської 
ради від 16.12.2019  

№1753
49,000.00 49,000.00

0218240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони

Програма матеріально-технічного забезпечення батальйону 
територіальної оборони (військової частини А7124), який 

формується в Хустському районі з постійним місцем дислокації в  
м.Хуст на території Хустської міської територіальної громади  на 

2022 рік

Рішення 
виконавчого 
комітету  від 

08.06.2022 №278

-369,494.40 -369,494.40 -369,494.40

Х Х Х Всього Х 281,163.60 711,658.00 -430,494.40 -430,494.40

Зміни до розподілу витрат  бюджету Хустської міської  територіальної громади на реалізацію місцевих /регіональних програм у 2022 році

  (код бюджету)        

Спеціальний фонд

Код 
Функціона

льної 
класифі 

кації 
видатків та 
кредитуван
ня бюджету

грн.

07561000000

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредиту вання 
місцевих 
бюджетів

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

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фондУсього

Дата та номер 
документа, 

яким 
затверджено 

місцеву 
регіональну 

програму

Найменування місцевої (регіональної) програми

Додаток № 6
до рішення ІІІ сесії Хустської міської ради

 VIII скликання від  29.11.2022 року  № 1039                                                                                                                                                                                                                       

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитува 

ння місцевих 
бюджетів
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Секретар ради                                                                                                                     Васидь ГУБАЛЬ
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