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03 13 276 300

Капітальний ремонт даху  будинку №23 по вул.К.України 715 800 42 415 800 300 000

Капітальний ремонт покрівлі  будинку №22 "а" по вул.Коновальця 170 000 100 - 170 000

Капітальний ремонт покрівлі  будинку №22 по вул.Коновальця 155 000 100 - 155 000

Капітальний ремонт даху  будинку №51 по вул.Жайворонкова 70 000 100 - 70 000

Капітальний ремонт даху  будинку №2 по вул.Кубинця 110 400 100 103 200

Капітальний ремонт даху над частиною приміщень будівлі комунальної власності 

територіальної громади міста по вул.Шухевича (Поперечна),2
63 000 100 - 63 000

Реконструкція  міського парку культури та відпочинку в м.Хуст 4 000 200 78 879 562 1 000 000

Реконструкція фонтану на території міського парку культури та відпочинку 526 400 10 473 700 52 700

Проект технологічного обладнання  фонтану на території міського парку культури та 

відпочинку
333 400 10 30 000 33 400

Будівництво майданчиків для рухливих ігор у міському парку культури та відпочинку 364 700 10 328 200 36 500

Реконструкція частини вул.К.Січі від №17 до №21 та частини майд. Незалежності від №1 

до №3 в м.Хуст   
8 744 400 16 7 375 605 1 300 000

Капітальний ремонт тротуарів по вул.Б.Бращайків в м.Хуст 614 600 49 314 600 300 000

Реконструкція тротуарів по вул.Гвардійська від вул.Свободи до вул.Комарова та 

вул.Косична
861 800 100 - 509 300

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Словянська 651 800 100 - 651 800

Реконструкція дорожнього покриття по вул.Косична 4 207 600 13,8 3 627 600 580 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Бр.Бращайків 962 200 46,8 512 200 450 000

Реконструкція дорожнього покриття по вул.Гвардійська 2 096 400 100 - 1 629 900

Капітальний ремонт паркану біля адмінбудинку Хустської міської ради по вул. 900-річчя 

Хуста
68 100 100 - 32 000

Капітальний ремонт паркану біля адмінбудинку Хустської міської ради по вул. Пирогова 80 000 100 - 80 000

Капітальний ремонт службових гаражів виконавчого комітету Хустської міської ради 250 000 100 - 250 000

Встановлення системи зовнішнього відеоспостереження 150 000 100 - 150 000

Виготовлення проектно-коштрисної документації  та проведення експертизи на 

будівництво міського кладовища та ритуального будинку в м.Хуст
- - - 300 000

Придбання у власність територіальної громади міста бульдозера - - - 160 000

150118

Житлове будівництво та придбання 

житла для окремих категорій 

населення

Виготовлення та проведення експертизи проектно-кошторисної документації на 

будівництво 4-ох поверхового 60- квартирного житлового будинку
- - - 150 000

150201

Збереження,розвиток,реконструкція 

та реставрація пам'яток історії та 

культури

Проект покращення туристичної привабливості м.Хуст через благноустрій території 

памятника архітектури національного значення "Руїни Хустського замку" в м.Хуст
5 600 000 18 4 600 000 1 000 000

180409

Внески органів влади Автономної 

Республіки Крим та органів 

місцевого самоврядування у статутні 

фонди суб`єктів підприємницької 

діяльності

Внесок в статутний фонд ВУВКГ для придбання спеціалізованої техніки - - - 116 500

Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул. Гвардійського-Грушевського, Шутка 

(частково) в м.Хуст
849 400 100 - 50 000

Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул. Пирогова в м.Хуст 218 000 100 - 218 000

Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул. Зоряна в м.Хуст 325 000 100 - 325 000

Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул. Лизанця в м.Хуст 240 000 100 - 240 000

Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул. Суворова в м.Хуст 440 000 100 - 440 000

Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул.Керамічна 810 000 100 - 810 000

Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул. Тичини в м.Хуст 120 000 100 - 120 000

Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул. Князя В.Великого із заміною вводів 

до житлових будинків №3, №4
150 000 100 - 150 000

Реконструкція міського вопроводу по вул. К.Набережна з влаштуванням станції ІІІ-го 

підйому 
200 000 100 - 200 000

Реконструкція ділянки каналізаційної мережі по  вул. Гвардійська 800 000 100 - 800 000

Будівництво каналізаційної мережі по вул.Гойди від перехрестя з вул. Зоряна до 

перехрестя з вул. Чайковського
180 000 100 - 180 000

Виготовлення проектно-коштрисної документації  та проведення експертизи на 

реконструкцію ділянки міського водопроводу по вул.Скляренка-вул.Раковського
- - - 18 000

150101 Капітальні вкладення

Перелік об’єктів, видатки на які у 2012  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

                                        Додаток №6

до рішення V сесії Хустської міської ради 

      VI скликання від 30.12.2011 року №532

Виконавчий комітет 

150121

Заходи з упередження аварій та 

запобігання техногенних катастроф у 

житлово-комуналь ному 

господарстві
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Виготовлення проектно-коштрисної документації  та проведення експертизи на 

реконструкцію ділянки каналізаційної мережі в житловому мікрорайоні вул.Пирогова до 

будинку №7

- - - 18 000

Виготовлення проектно-коштрисної документації та проведення експертизи на 

будівництво каналізаційної мережі вул.  9 Травня в м.Хуст                                  
- - - 20 000

Виготовлення проектно-коштрисної документації та проведення експертизи на 

будівництво каналізаційної мережі вул. Воз'єднання в м.Хуст                                  
- - - 20 000

Виготовлення проектно-коштрисної документації та проведення експертизи на 

будівництво каналізаційних мереж по вул.Космонавтів, вул.Гагаріна, вул.Гоголя, 

вул.Кутузова, вул.О.Невського, вул.Глінки  в м.Хуст                                  

- - - 24 000

10 4 642 400

070301

Загальноосвітні  школи-інтернати, 

загальноосвітні санаторні школи-

інтернати  

Капітальні видатки 15 000

Капітальний ремонт  дошкільного навчального закладу  №2 "Сонечко" по вул.Миру,8 в 

м.Хуст
826 400 100 - 826 400

Капітальний ремонт доршкільного навчального закладу №3 "Дзвіночок" в м.Хуст 

вул.Жайворонкова, 1а
2 624 800 100 - 2 624 800

Капітальний ремонт териорії та влаштування огорожі ДНЗ санаторного типу  №5 194 000 100 - 194 000

Виготовлення проектно-кошторисної документаціїї та проходження експертизи для 

будівництва харчоблоку в  ДНЗ санаторного типу  №5 
80 000 100 - 80 000

Капітадльний ремонт (заміна вікон, дверей) гімназії-інтернат в м.Хуст 295 000 100 - 295 000

Капітальний ремонт підвідних і розподільчих мереж підвальної частини центрального 

опалення ЗОШ І-ІІІ стю№5 в м.Хуст  по вул.ЛьвівськаЗОШ №5
147 500 100 - 147 500

Виготовлення проектно-кошторисної документаціїї та проходження експертизи для 

будівництво Хустського навчально-виховного комплексу  №2,  вул.І.Чендея б/н
120 000 100 - 120 000

Капітальний ремонт санвузлів Хустської І-ІІІ ст. ЗОШ №4 244 457 100 - 152 100

Капітальний ремонт  приміщень Хустської спеціалізованої школи  І-ІІІ ступенів №1 ім. 

А.Волошина
2 601 193 27 1 903 193 137 000

Реконструкція паркану ЗОШ І-ІІІ ст ЗОШ №4 62 566 100 - 50 600

15 290 000

090203

Інші пільги ветеранам війни, особам, на 

яких поширюється чинність Закону 

України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту", особам, 

які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та 

батькам померлих (загиблих) осіб, які 

мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною, ветеранам праці, особам, 

які мають особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та 

батькам померлих (загиблих) осіб, які 

мають особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною, жертвам нацистських 

переслідувань та реабілітованим 

громадянам, які стали інвалідами 

внаслідок репресій або є пенсіонерами

Капітальні трансферти населенню 290 000

24 613 000

Капітальний ремонт приміщень міського стадіону "Карпати" 260 000 100 - 260 000

Реконструкція центральної глядацької трибуни міського стадіону "Карпати" 120 000 100 - 120 000

Капітальний ремонт частини приміщень ХМ ДЮСШ "Хуст-Нарцис" 233 000 100 - 233 000

ВСЬОГО РАЗОМ 18 821 700

Управління праці та соціального захисту населення

Управління   культури, молоді і спорту

150110

Проведення невідкладних 

відновлюваль них робіт, будівництво 

та реконструкція загальноосвіт ніх 

навчальних закладів

В.ЕрфанСекретар ради

150101 Капітальні вкладення

Управління   освіти, релігії та у справах національностей 

150121

Заходи з упередження аварій та 

запобігання техногенних катастроф у 

житлово-комуналь ному 

господарстві

150101 Капітальні вкладення
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