
    (код бюджету)        
грн.

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

-1,000,000.00 -1,000,000.00 1,625,700.00 1,625,700.00 1,625,700.00 625,700.00

0200000 02 Виконавчий комітет                                                                                     
(головний розпорядник) 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

0210000 02 Виконавчий комітет                                                                                      
(відповідальний виконавець) 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

0600000 06 Управління освіти, релігій та у справах національностей         
(головний розпорядник) 25,700.00 25,700.00 25,700.00 25,700.00

0610000 06 Управління освіти, релігій та у справах національностей      
(відповідальний виконавець) 25,700.00 25,700.00 25,700.00 25,700.00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 25,700.00 25,700.00 25,700.00 25,700.00

3700000 37 Фінансове управління                                                                                     
(головний розпорядник) -1,000,000.00 -1,000,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 100,000.00

3710000 37  Фінансове управління                                                                                      
  (відповідальний виконавець) -1,000,000.00 -1,000,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 100,000.00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету -1,000,000.00 -1,000,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 -900,000.00

в т.ч.  Субвенція обласному бюджету Херсонської області на 
проведення аварійно-ремонтних робіт на пошкоджених внаслідок 
бойових дій об'єктах житлової та іншої інфраструктури 

-1,022,440.00 -1,022,440.00 -1,022,440.00

в т.ч.  Субвенція бюджету Свеської селищної територіальної громади 
для забезпечення потреб військової частини А 7124 у районі виконання 
завдань

22,440.00 22,440.00 22,440.00

в т.ч. Субвенція районному бюджету Хустського району для ремонту 
приміщень булівлі Хустського районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

3719800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного розвитку регіонів 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

454,770.00 -132,609.00 132,609.00

0200000 02 Виконавчий комітет                                                                                     
(головний розпорядник) -52,080.00 -52,080.00 -30,500.00 -30,500.00 -132,609.00 102,109.00 -82,580.00

0210000 02 Виконавчий комітет                                                                                      
(відповідальний виконавець) -52,080.00 -52,080.00 -30,500.00 -30,500.00 -132,609.00 102,109.00 -82,580.00

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -49,900.00 -49,900.00 -49,900.00

0217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -30,500.00 -30,500.00 -30,500.00 -30,500.00

0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету -2,180.00 -2,180.00 -2,180.00

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

скликання від 16.12.2022 року  № 1112                                                                                                                              

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків  бюджету Хустської міської територіальної громади на 2022 рік  за головними розпорядниками коштів   (у межах зміни обсягу доходів, видатків, зміни до спрямування  залишків коштів, що утворилися на 01.01. 2022 року та у межах 

загального обсягу видатків)

07561000000
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програми/підпрограми згідно з Типовою програмною 
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усього
у тому числі 
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розвитку

І. У межах змін обсягу доходів міського бюджету

ІІ. Зміни до спрямування залишку коштів , що утворився на 01.01.2022 року                                     (без 
залишку коштів субвенцій )

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
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0218340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів -132,609.00 132,609.00

0600000 06 Управління освіти, релігій та у справах національностей         
(головний розпорядник) 30,500.00 30,500.00 30,500.00 30,500.00

0610000 06 Управління освіти, релігій та у справах національностей      
(відповідальний виконавець) 30,500.00 30,500.00 30,500.00 30,500.00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 30,500.00 30,500.00 30,500.00 30,500.00

1000000 10 Управління культури, молоді і спорту                                               
(головний розпорядник) -131,150.00 -131,150.00 -131,150.00

1010000 10 Управління культури, молоді і спорту                                      
(відповідальний виконавець) -131,150.00 -131,150.00 -131,150.00

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -131,150.00 -131,150.00 -131,150.00

3700000 37 Фінансове управління                                                                                     
(головний розпорядник) 183,230.00 638,000.00 183,230.00

3710000 37  Фінансове управління                                                                                      
  (відповідальний виконавець) 183,230.00 638,000.00 183,230.00

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету -454,770.00 -454,770.00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 88,000.00 88,000.00 88,000.00

в т.ч. субвенція бюджету Ямпільської селищної територіальної 
громади для оплати комунальних послуг та енергоносіїв, спожитих 72-
м батальйоном 101-ї бригади А7124

44,200.00 44,200.00 44,200.00

в т.ч.  Субвенція бюджету Свеської селищної територіальної громади 
для забезпечення потреб військової частини А 7124 у районі виконання 
завдань

43,800.00 43,800.00 43,800.00

3719800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного розвитку регіонів 550,000.00 550,000.00 550,000.00

4,944,127.97 4,944,127.97 -4,944,127.97 -4,944,127.97 -4,944,127.97

0200000 02 Виконавчий комітет                                                                                     
(головний розпорядник) 105,435.88 105,435.88 105,435.88 105,435.88

0210000 02 Виконавчий комітет                                                                                      
(відповідальний виконавець) 105,435.88 105,435.88 105,435.88 105,435.88

0213230 3230 1070 Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним 
та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану 105,435.88 105,435.88 105,435.88 105,435.88

0600000 06 Управління освіти, релігій та у справах національностей (головний 
розпорядник) -49,563.85 -49,563.85 -49,563.85 -49,563.85

0610000 06 Управління освіти, релігій та у справах національностей 
(відповідальний виконавець) -49,563.85 -49,563.85 -49,563.85 -49,563.85

0617380 7380 0490 Виконання інвестиційних проектів за рахунок іншихї субвенцій з 
державного бюджету -49,563.85 -49,563.85 -49,563.85 -49,563.85

0800000 08 Управління соціального захисту населення                                        
(головний розпорядник) -55,872.03 -55,872.03 -55,872.03

0810000 08 Управління соціального захисту населення                                        
(відповідальний виконавець) -55,872.03 -55,872.03 -55,872.03

0813230 3230 1070 Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним 
та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану -55,872.03 -55,872.03

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

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

ІІІ. Зміни до спрямування залишку коштів  субвенції з державного бюджету на реалізацію 
інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери, що утворився на 
01.01.2022 року
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3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 5,000,000.00 5,000,000.00 -5,000,000.00 -5,000,000.00 -5,000,000.00

в т.ч. субвенція обласному  бюджету на виконання Програми 
облаштування місць для тимчасового перебування 
внутрішньопереміщених осіб у Закарпатській області на 2022 рік

5,000,000.00 5,000,000.00 -5,000,000.00 -5,000,000.00 -5,000,000.00

-620,563.78 -620,563.78 620,563.78 620,563.78 620,563.78

0200000 02 Виконавчий комітет                                                                                     
(головний розпорядник) 46,109.00 46,109.00 620,563.78 620,563.78 620,563.78 666,672.78

0210000 02 Виконавчий комітет                                                                                         
 (відповідальний виконавець) 46,109.00 46,109.00 620,563.78 620,563.78 620,563.78 666,672.78

0213230 3230 1070 Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним 
та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану 46,109.00 46,109.00 620,563.78 620,563.78 620,563.78 666,672.78

0800000 08 Управління соціального захисту населення                                        
(головний розпорядник) -666,672.78 -666,672.78 -666,672.78

0810000 08 Управління соціального захисту населення                                        
(відповідальний виконавець) -666,672.78 -666,672.78 -666,672.78

0813230 3230 1070 Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним 
та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану -666,672.78 -666,672.78 -666,672.78

-52,424.12 -52,424.12 52,424.12 52,424.12 52,424.12

0200000 02 Виконавчий комітет                                                                                     
(головний розпорядник) 52,424.12 52,424.12 52,424.12 52,424.12

0210000 02 Виконавчий комітет                                                                                      
(відповідальний виконавець) 52,424.12 52,424.12 52,424.12 52,424.12

0213230 3230 1070 Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним 
та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану 52,424.12 52,424.12 52,424.12 52,424.12

0800000 08 Управління соціального захисту населення                                        
(головний розпорядник) -52,424.12 -52,424.12 -52,424.12

0810000 08 Управління соціального захисту населення                                        
(відповідальний виконавець) -52,424.12 -52,424.12 -52,424.12

0813230 3230 1070 Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним 
та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану -52,424.12 -52,424.12 -52,424.12

-21,467.22 -21,467.22 21,467.22 21,467.22 21,467.22

0200000 02 Виконавчий комітет                                                                                     
(головний розпорядник) 21,467.22 21,467.22 21,467.22 21,467.22

0210000 02 Виконавчий комітет                                                                                      
(відповідальний виконавець) 21,467.22 21,467.22 21,467.22 21,467.22

0213230 3230 1070 Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним 
та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану 21,467.22 21,467.22 21,467.22 21,467.22

0800000 08 Управління соціального захисту населення                                        
(головний розпорядник) -21,467.22 -21,467.22 -21,467.22

0810000 08 Управління соціального захисту населення                                        
(відповідальний виконавець) -21,467.22 -21,467.22 -21,467.22

0813230 3230 1070 Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним 
та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану -21,467.22 -21,467.22 -21,467.22

ІV. Спрямування залишку коштів  субвенції на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами, що утворився на 01.01.2022 року

V. Зміни до спрямування залишку коштів  освітньої субвенції , що утворився на 01.01.2022 року 

VІ. Зміни до спрямування залишку коштів  субвенції з державного бюджету  на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився на 01.01.2022 року
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-473,800.00 -310,833.00 -162,300.00 -2,447,526.00 473,800.00 473,800.00 473,800.00

0200000 02 Виконавчий комітет                                                                      (головний 
розпорядник) 1,042,217.00 1,042,217.00 770,000.00 -1,331,026.00 50,294.00 50,294.00 50,294.00 1,092,511.00

0210000 02 Виконавчий комітет                                                                            
(відповідальний виконавець) 1,042,217.00 1,042,217.00 770,000.00 -1,331,026.00 50,294.00 50,294.00 50,294.00 1,092,511.00

0210160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 400,037.00 400,037.00 770,000.00 -721,326.00 400,037.00

0212111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 560,000.00 560,000.00 560,000.00

0213104 3104 1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, 
які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

-213,000.00 -213,000.00 -182,700.00 -213,000.00

0215041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 18,000.00 18,000.00 18,000.00

0216013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 690,000.00 690,000.00 690,000.00

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -467,000.00 -467,000.00 -427,000.00 -467,000.00

0217130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 9,700.00 9,700.00 9,700.00

0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 76,580.00 76,580.00 120,294.00 120,294.00 120,294.00 196,874.00

0217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -32,100.00 -32,100.00 -32,100.00

0217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -70,000.00 -70,000.00 -70,000.00 -70,000.00

0600000 06 Управління освіти, релігій та у справах національностей         
(головний розпорядник) -1,626,500.00 -1,626,500.00 -1,074,900.00 -1,011,700.00 423,506.00 423,506.00 423,506.00 -1,202,994.00

0610000 06 Управління освіти, релігій та у справах національностей      
(відповідальний виконавець) -1,626,500.00 -1,626,500.00 -1,074,900.00 -1,011,700.00 423,506.00 423,506.00 423,506.00 -1,202,994.00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти -404,300.00 -404,300.00 -370,000.00 -371,200.00 443,800.00 443,800.00 443,800.00 39,500.00

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти -679,500.00 -679,500.00 72,000.00 -522,700.00 -205,457.00 -205,457.00 -205,457.00 -884,957.00

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

-404,500.00 -404,500.00 -37,200.00 -107,800.00 -404,500.00

0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти -20,000.00 -20,000.00 -650,000.00 -20,000.00

в тому числі за рахунок освітньої субвенції -20,000.00 -20,000.00 -650,000.00 -20,000.00

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

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

в тому числі за рахунок освітньої субвенції 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

0611070 1070 0960 Надання позашкільної освіти  закладами позашкільної освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми -79,200.00 -79,200.00 -61,000.00 -5,000.00 -79,200.00

0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 4,300.00 4,300.00 -42,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 104,300.00

0611151 1151 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів                 за 
рахунок коштів місцевого бюджету -34,400.00 -34,400.00 2,300.00 -34,400.00

0611160 1160 0990 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних 
працівників -28,900.00 -28,900.00 -9,000.00 -5,000.00 -28,900.00

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 85,163.00 85,163.00 85,163.00 85,163.00

VІІ. У межах загального обсягу видатків за пропозиціями головних розпорядників коштів  бюджету  
Хустської міської територіальної громади
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0800000 08 Управління соціального захисту населення                                        
(головний розпорядник) 522,200.00 522,200.00 162,000.00 522,200.00

0810000 08 Управління соціального захисту населення                                        
(відповідальний виконавець) 522,200.00 522,200.00 162,000.00 522,200.00

0810160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 242,800.00 242,800.00 162,000.00 242,800.00

0813033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом 
окремим категоріям громадян 240,000.00 240,000.00 240,000.00

0813035 3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян 
на залізничному транспорті 5,000.00 5,000.00 5,000.00

0813160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 
послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги

-30,600.00 -30,600.00 -30,600.00

0813180 3180 1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової 
служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних 
послуг 

65,000.00 65,000.00 65,000.00

1000000 10 Управління культури, молоді і спорту                                               
(головний розпорядник) -248,750.00 -248,750.00 -19,400.00 -104,800.00 -248,750.00

1010000 10 Управління культури, молоді і спорту                                      
(відповідальний виконавець) -248,750.00 -248,750.00 -19,400.00 -104,800.00 -248,750.00

1011080 1080 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 3,600.00 3,600.00 15,000.00 3,600.00

1013131 3131 1040 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної 
цільової соціальної програми «Молодь України» -20,700.00 -20,700.00 -20,700.00

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 4,300.00 4,300.00 4,300.00
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок -11,600.00 -11,600.00 -11,600.00

1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та iнших клубних закладів -81,400.00 -81,400.00 12,000.00 -10,800.00 -81,400.00

1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва -19,400.00 -19,400.00 6,000.00 -19,400.00

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -280,050.00 -280,050.00 -280,050.00

1015011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 
видів спорту -1,100.00 -1,100.00 -1,100.00

1015012 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 
видів спорту -7,200.00 -7,200.00 -7,200.00

1015031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шкіл -163,000.00 -163,000.00 -52,400.00 -94,000.00 -163,000.00

1015041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд -5,200.00 -5,200.00 -5,200.00

1015062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 
фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 333,000.00 333,000.00 333,000.00

3700000 37 Фінансове управління                                                                                     
(головний розпорядник) -162,967.00 -162,967.00

3710000 37  Фінансове управління                                                                                      
  (відповідальний виконавець) -162,967.00 -162,967.00

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету -162,967.00 -162,967.00

Усього видатків 2,775,872.85 3,393,609.85 -162,300.00 -2,447,526.00 -2,150,172.85 -2,150,172.85 -132,609.00 -2,017,563.85 625,700.00

Секретар ради                                                                                                                                                                                                                             Василь ГУБАЛЬ
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