
грн.

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів
2

Код 

ТПКВК

МБ /

ТКВКБМ

С
3

Код 

ФКВКБ
4

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Разом видатків 

на поточний 

рік 

за рахунок  

коштів, що 

переда ються із 

загального 

фонду 

за рахунок 

залишку коштів 

субвенції на 

здійснення заходів 

щодо соціально-

економічного 

розвитку окремих 

територій , що 

утворився на 

01.01.2018 року

1 2 3 4 5 9 10 11

0200000 2 932 000,00 2 423 800,00 0,00

0210000 2 932 000,00 2 423 800,00 0,00

0210160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
Капітальні видатки 200 000,00 200 000,00

0216050 6050 0620

Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у 

житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних 

об’єктах комунальної власності

Реконструкція каналізаційної мережі по вул.Лермонтова в 

м.Хуст
200 000,00 200 000,00

0216050 6050 0620

Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у 

житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних 

об’єктах комунальної власності

Реконструкція системи каналізації по вул.Вишнева в м.Хуст -25 000,00 -25 000,00

0216050 6050 0620

Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у 

житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних 

об’єктах комунальної власності

Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул.Вишнева 

в м.Хуст
25 000,00 25 000,00

0216050 6050 0620

Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у 

житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних 

об’єктах комунальної власності

Реконструкція ділянки міського водопроводу по 

вул.Ужгородська Набережна в м.Хуст
460 000,00 460 000,00

0216050 6050 0620

Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у 

житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних 

об’єктах комунальної власності

Реконструкція ділянок міського водопроводу по вул. генерала 

Петріва та по вул. М.Вовчка від будинку №1 до будинку №40 

в м.Хуст

200 000,00 200 000,00

0217310 7310 0443 Будівництво
1
 об'єктів житлово-комунального господарства

Будівництво ділянки міського водопроводу по вул.Міська від 

житлового будинку №12 до будинку №40 в м.Хуст
40 000,00 40 000,00

0217310 7310 0443 Будівництво
1
 об'єктів житлово-комунального господарства

Будівництво системи каналізації по вулицях Ужгородська 

набережна, Міська і Пушкіна в м.Хуст. Коригування
220 000,00 220 000,00

0217310 7310 0443 Будівництво
1
 об'єктів житлово-комунального господарства Будівництво каналізаційної мережі по вул. Чехова в м. Хуст 30 000,00 30 000,00

Додаток № 5

до рішення VІІI сесії Хустської міської ради

VII скликання від  27.02.2018 року №879 

Зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок 

коштів бюджету розвитку1

Виконавчий комітет (головний розпорядник)

Виконавчий комітет (відповідальний виконавець)

1



0217330 7330 0443
Будівництво

1
 інших об'єктів соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної власності

Благоустрій території адмінбудівлі Хустської міської ради, за 

адресою 900 річчя Хуста,27 в м.Хуст, Закарпатської області
30 000,00 30 000,00

0217330 7330 0443
Будівництво

1
 інших об'єктів соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної власності

Реконструкція   існуючих гаражів Хустської міської ради під 

центр надання адміністративних послуг на 25 робочих місць в 

м.Хуст по вул.900-річчя Хуста №27 

500 000,00 291 800,00

0217330 7330 0443
Будівництво

1
 інших об'єктів соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної власності

Реконструкція скверу в м. Хуст, вул. Духновича                   

(між вулицями Дружба та Петенька Воєводи)
-100 000,00 -100 000,00

0217330 7330 0443
Будівництво

1
 інших об'єктів соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної власності

Реконструкція скверу по вул. Духновича     (між вулицями 

Дружба та воєводи Петенька ) в м.Хуст
100 000,00 100 000,00

0217330 7330 0443
Будівництво

1
 інших об'єктів соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної власності

Реконструкція скверу в м. Хуст, вул. Пирогова                              

( перед Хустським краєзнавчим музеєм )
-100 000,00 -100 000,00

0217330 7330 0443
Будівництво

1
 інших об'єктів соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної власності

Реконструкція скверу по вул. Пирогова    ( біля Хустського 

краєзнавчого музею ) в м.Хуст
100 000,00 100 000,00

0217330 7330 0443
Будівництво

1
 інших об'єктів соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної власності

Проект капітального ремонту прибудинкової території 

багатоповерхових будинків по вул. Пирогова в м. Хуст
-50 000,00 -50 000,00

0217330 7330 0443
Будівництво

1
 інших об'єктів соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної власності

Проект капітального ремонту прибудинкової території 

багатоповерхових будинків 1Г, 13, 1Б, 1А, 5, 9, 3, 3А по вул. 

Пирогова, в м. Хуст, Закарпатської області

50 000,00 50 000,00

0217330 7330 0443
Будівництво

1
 інших об'єктів соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної власності

Реконструкція внутрішньо-квартальної території під сквер в 

м.Хуст, вул.Слов'янська 
-100 000,00 -100 000,00

0217330 7330 0443
Будівництво

1
 інших об'єктів соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної власності

Реконструкція внутрішньо-квартальної території під сквер  по 

вул.Слов'янська в м.Хуст 
380 000,00 380 000,00

0217460 7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури
772 000,00 472 000,00 0,00

0217461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Карпатська  

в м. Хуст, Закарпатської області
45 000,00 45 000,00

0217461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Реконструкція дорожнього полотна на ділянці 

примикання вул.Косична до вул. Керамічна з 

влаштуванням автобусної зупинки в м.Хуст 

300 000,00

0217461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Капітальний ремонт дорожнього покриття  вул. М.Долиная в 

м. Хуст, Закарпатської області
30 000,00 30 000,00

0217461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.М.Андрели в 

м.Хуст, Закарпатської області 
20 000,00 20 000,00

0217461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Т.Ромжі в 

м.Хуст, Закарпатської області 
15 000,00 15 000,00

0217461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Капітальний ремонт дорожнього покриття по 

вул.Жайворонкова від буд,66 до дороги НО9 в м.Хуст. 

Закарпатської області

30 000,00 30 000,00

0217461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Мічуріна в 

м.Хуст, Закарпатської області 
30 000,00 30 000,00

0217461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.МЛизанця в 

м.Хуст, Закарпатської області 
30 000,00 30 000,00

0217461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Петріва в м. 

Хуст, Закарпатської області
40 000,00 40 000,00

0217461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Реконструкція тротуарів по вул.Борканюка (II-частина) 

м.Хуст, Закарпатської області
30 000,00 30 000,00
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0217461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Реконструкція дорожнього покриття вул.Пирогова від №1 до 

№19 в м.Хуст, Коригування
132 000,00 132 000,00

0217461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Сливова від 

№34 до   вул.І.Франка  в м.Хуст, Закарпатської області
70 000,00 70 000,00

0217650 7650 0490
Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи 

права на неї

Експертна грошова оцінка земельної ділянки комунальної 

власності по вул. Львівська, 190
-3 530,00

0217650 7650 0490
Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи 

права на неї

Експертна грошова оцінка земельної ділянки комунальної 

власності по вул. Львівська, 190
-5 130,00

0217650 7650 0490
Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи 

права на неї

Експертна грошова оцінка земельної ділянки комунальної 

власності по вул. Львівська, 241
-5 130,00

0217650 7650 0490
Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи 

права на неї

Експертна грошова оцінка земельної ділянки комунальної 

власності по вул. майдан Незалежності, б/н
-3 530,00

0217650 7650 0490
Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи 

права на неї

Експертна грошова оцінка земельної ділянки комунальної 

власності по вул. Львівська, 190
-1 275,00

0217650 7650 0490
Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи 

права на неї

Експертна грошова оцінка земельної ділянки комунальної 

власності по вул. Львівська, 190
3 847,00

0217650 7650 0490
Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи 

права на неї

Експертна грошова оцінка земельної ділянки комунальної 

власності по вул. Львівська, 190
3 527,00

0217650 7650 0490
Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи 

права на неї

Експертна грошова оцінка земельної ділянки комунальної 

власності по вул. Львівська, 190
3 847,00

0217650 7650 0490
Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи 

права на неї

Експертна грошова оцінка земельної ділянки комунальної 

власності по вул. Львівська, 190
3 847,00

0217650 7650 0490
Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи 

права на неї

Експертна грошова оцінка земельної ділянки комунальної 

власності по вул. майдан Незалежності, 21
3 527,00

1000000 6 042 513,93 176 000,00 5 866 513,93

1010000 6 042 513,93 176 000,00 5 866 513,93

1017360 7360
Реалізація інвестиційних програм і проектів за рахунок коштів, 

які надаються з державного бюджету
6 042 513,93 176 000,00 5 866 513,93

1017363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Реконструкція стадіону «Карпати» у м.Хуст по 

вул.Борканюка,15. II-черга-реконструкція спортивних полів 

та майданчиків

25 520,00 25 520

1017363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Реконструкція стадіону "Карпати" у м.Хуст по вул. 

Борканюка,15, ІІ черга - реконструкція спортивних полів та 

майданчиків. Коригування проекту 

150 480,00 150 480

1017363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Реконструкція стадіону «Карпати» у м.Хуст по 

вул.Борканюка,15. II-черга-реконструкція спортивних полів 

та майданчиків

5 866 513,93 5 866 513,93

Всього 8 974 513,93 2 599 800,00 5 866 513,93

Секретар ради       В.Ерфан

Управління культури, молоді та спорту (відповідальний виконавець)

Управління культури, молоді та спорту (головний розпорядник)
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