
Усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 02 7,291,794.00 871,609.00 6,420,185.00 6,420,185.00

0210000 02 7,291,794.00 871,609.00 6,420,185.00 6,420,185.00

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 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 5,500,000.00

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

0218721 8721 0763
Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у 
бідівлі закладу охорони здоров'я за рахунок коштів резервного фонду 
місцевого бюджету

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

Програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської міської 
територіальної громади на 2021-2023 роки

рішення міської ради  від 
17.12.2020 №30 1,268,000.00 1,268,000.00 0.00 0.00

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

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

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

Програма благоустрою території Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 
роки

рішення міської ради від 
16.12.2019  №1753 -542,500.00 -542,500.00 0.00 0.00

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -"- -516,900.00 -516,900.00

0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету -"- -25,600.00 -25,600.00

0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності 
Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 роки

рішення міської ради 
від 16.12.2019  №1754 220,294.00 100,000.00 120,294.00 120,294.00

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

Програма облаштування місць тимчасового перебування внутрішньопереміщених осіб у 
Хустській міській територіальній громаді на 2022 рік

рішення виконавчого 
комітету від  04.08.2022 

№395
846,000.00 46,109.00 799,891.00 799,891.00

0800000 08 -486,436.15 -486,436.15 0.00 0.00

0810000 08 -486,436.15 -486,436.15 0.00 0.00

Програма підтримки соціально-незахищених верств населення Хустської міської 
територіальної громади на 2020-2022 роки

рішення міської ради від 
16.12.2019  №1762 -486,436.15 -486,436.15 0.00 0.00

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

Виконавчий комітет (головний розпорядник)

Виконавчий комітет (відповідальний виконавець)

Додаток № 6
до рішення ІІІ сесії Хустської міської ради VIII скликання                                                    від 

16.12.2022 року  № 1112                                                                                                                               

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

07561000000
  (код бюджету)        

грн.

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредиту вання 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитува ння 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональ
ної класифі 

кації 
видатків та 

кредитування 
 бюджету

Дата та номер 
документа, яким 

затверджено місцеву 
регіональну програму

Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету/, відповідального виконавця, найменування  бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої (регіональної) програми

Управління  соціального захисту населення (головний розпорядник)

Управління  соціального захисту населення (відповідальний виконавець)
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Усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредиту вання 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитува ння 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональ
ної класифі 

кації 
видатків та 

кредитування 
 бюджету

Дата та номер 
документа, яким 

затверджено місцеву 
регіональну програму

Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету/, відповідального виконавця, найменування  бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої (регіональної) програми

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

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

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

-"- -796,436.15 -796,436.15

1000000 10 -112,400.00 -112,400.00 0.00 0.00

1010000 10 -112,400.00 -112,400.00 0.00 0.00

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

Програма проведення масових заходів у справах сім'ї, дітей та молоді, підтримки та оздоровлення 
(відпочинку) обдарованих учнів  ДЮСШ "Хуст-Нарцис" і  мистецьких шкіл Хустської міської територіальної 

громади на 2020-2022 роки

рішення міської ради від 
16.12.2019  №1763 -20,700.00 -20,700.00

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма проведення видовищних заходів у Хустській міській територіальній громаді на 
2020-2022 роки

рішення міської ради від 
16.12.2019  №1764 -411,200.00 -411,200.00

Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хустській міській територіальній громаді 
на 2020-2022 роки

рішення міської ради 
від16.12.2019  №1765 319,500.00 319,500.00 0.00 0.00

1015011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
олімпійських видів спорту -"- -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

1015041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд -"- -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

3700000 37 1,650,000.00 550,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00

3710000 37 1,650,000.00 550,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету

Програма організації та забезпечення територіальної оборони, призову на строкову військову 
службу та військово-патріотичного виховання населення Хустської міської територіальної громади 

на 2022 рік ( Субвенція районному бюджету Хустського району для ремонту приміщень булівлі 
Хустського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

рішення виконавчого 
комітету  11.10.2022 

№514
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 1,550,000.00 550,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

-  "  - -  "  - -  "  - -  "  -
Програма розвитку та покращення якості послуг, що налдаються територіальним сервісним 

центром №2144РСЦ ГСЦ МВС в Закарпатській області на території Хустської міської 
територіальної громади на 2022-2024 роки (Регіональний сервісний центр  ГСЦ МВС в 

Закарпатській області (філія ГСЦ МВС))

рішення міської ради 
від 29.11..2022 №1036 250,000.00 250,000.00

-  "  - -  "  - -  "  - -  "  - Програма фінансової підтримки діяльності Хустської районної військової адміністрації на 
2022 рік ( Хустська районна військова адміністрація)

рішення міської ради 
від 16.12.2022 №1110 200,000.00 200,000.00

-  "  - -  "  - -  "  - -  "  -
Комплексна програма профілактики злочинності на території Хустської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки (ГУНП в Закарпатській області для Хустського РУП ГУНП в Закарпатській 
області)

рішення міської ради 
від  31.03.2021 № 145 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

-  "  - -  "  - -  "  - -  "  -
Програма матеріально-технічного забезпечення Хустського районного територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки на 2021-2025 роки (Закарпатський ОТЦК 
та СП для Хустського РТЦК та СП)

рішення міської ради 
від  31.03.2021 № 154 100,000.00 100,000.00

Х Х Х Всього Х 8,342,957.85 822,772.85 7,520,185.00 7,520,185.00

Секретар ради                                                                                                                                                                                                                                           Василь ГУБАЛЬ

Управління культури, молоді і спорту (головний розпорядник)

Управління культури, молоді і спорту (відповідальний виконавець)

Фінансове управління (головний розпорядник)

Фінансове управління (відповідальний виконавець)

2


