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0200000 02 Виконавчий комітет (головний розпорядник) 41 772 803,00 20 836 989,00

0210000 02 Виконавчий комітет (відповідальний виконавець) 41 772 803,00 20 836 989,00

0216050 6050 0620

Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у 

житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах 

комунальної власності

7 161 304,00 3 350 363,00

 -"-  -"-  -"-  -"-

Реконструкція зовнішньої системи водопостачання мікрорайону по 

вул.К.Набережна, №2,3,4,5,6 в м.Хуст із будівництвом станції третього 

підйому

2019-2020 3 413 254,00 350 000,00 6,0

 -"-  -"-  -"-  -"- Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул.Сливова в м.Хуст -9 800,00

 -"-  -"-  -"-  -"-
Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул.Рильського в 

м.Хуст
-9 800,00

 -"-  -"-  -"-  -"-
Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул.воєводи Петенька в 

м.Хуст
-2 422,00

 -"-  -"-  -"-  -"-
Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул.Карпатської 

України в м.Хуст
-860,00

 -"-  -"-  -"-  -"-
Реконструкція ділянки міського водопроводу в мікрорайоні «Чеське 

містечко» від вул.Пушкіна до вул.Карпатської України в м.Хуст
-350 000,00

 -"-  -"-  -"-  -"-

Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Василя Пачовського, 

Тургенєва, Володимира Гнатюка в м.Хуст Закарпатської області. 

Коригування (субвенція з державного бюджету на здійснення 

природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності)

2019 3 401 948,00 3 061 753,00

 -"-  -"-  -"-  -"-

Реконструкція системи каналізації по вул. Кубинця  в м.Хуст 

Закарпатської області. Коригування  (субвенція з державного бюджету 

на здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної 

власності)

2019 346 102,00 311 492,00

Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році

грн.

Додаток № 6

до рішення  IX сесії Хустської міської ради

VII скликання від 11.07.2019  року №1502
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0217310 7310 0443 Будівництво
1
 об'єктів житлово-комунального господарства 31 959 019,00 17 111 990,00

 -"-  -"-  -"-  -"-
Будівництво мережі вуличного освітлення автодоріг Мукачево-Рогатин, 

вул. Волошина, вул. Львівська, вул. І. Франка в м.Хуст
2019 1 143 924,00 157 000,00

 -"-  -"-  -"-  -"-
Будівництво каналізаційної мережі по вул. Воз'єднання  в м. Хуст 

Закарпатської області. Коригування
2019 277 008,00 3 240,00 0,4

 -"-  -"-  -"-  -"- Будівництво каналізаційної насосної станції  по вул.Львівська 2019 3 159 900,00 10 000,00 100,0

 -"-  -"-  -"-  -"-
Будівництво системи каналізації по вулицях  Ужгородська набережна, 

Міська і Пушкіна в м.Хуст
2019 3 277 412,00 10 000,00 100,0

 -"-  -"-  -"-  -"-
Будівництво каналізаційної мережі  по вул, Суворова та вул.Тичини в 

м.Хуст
2019 5 298 832,00 10 000,00 100,0

 -"-  -"-  -"-  -"-

Будівництво каналізаційної мережі  по вул,Вайди в м.Хуст Закарпатської 

області. Коригування  (субвенція з державного бюджету на здійснення 

природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності)

2019 2 672 007,00 2 404 806,00

 -"-  -"-  -"-  -"-

Будівництво каналізаційної мережі  по вул. Ю.Гойди  в м.Хуст 

Закарпатської області. Коригування  (субвенція з державного бюджету 

на здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної 

власності)

2019 2 448 402,00 2 203 562,00

 -"-  -"-  -"-  -"-

Будівництво каналізаційної мережі  по вул. Степана Росохи  в м.Хуст 

Закарпатської області. Коригування  (субвенція з державного бюджету 

на здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної 

власності)

2019 2 073 994,00 1 866 595,00

 -"-  -"-  -"-  -"-

Будівництво каналізаційної мережі  по вул. Космонавтів, Гагаріна, 

Гоголя, Кутузова, О.Невського в м.Хуст Закарпатської області. 

Коригування  (субвенція з державного бюджету на здійснення 

природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності)

2019 2 494 164,00 2 244 748,00

 -"-  -"-  -"-  -"-

Будівництво каналізаційної мережі  по вул. Миколи Грицака  в м.Хуст 

Закарпатської області. Коригування  (субвенція з державного бюджету 

на здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної 

власності)

2019 1 718 643,00 1 546 779,00

 -"-  -"-  -"-  -"-

Будівництво каналізаційної мережі  по вул. Павловича  в м.Хуст 

Закарпатської області. Коригування  (субвенція з державного бюджету 

на здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної 

власності)

2019 1 820 336,00 1 638 302,00
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 -"-  -"-  -"-  -"-

Будівництво каналізаційної мережі  по вул. Івана Панькевича  в м.Хуст 

Закарпатської області. Коригування  (субвенція з державного бюджету 

на здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної 

власності)

2019 1 622 214,00 1 459 993,00

 -"-  -"-  -"-  -"-

Будівництво каналізаційної мережі  по вул. Андрія Коцки  в м.Хуст 

Закарпатської області. Коригування  (субвенція з державного бюджету 

на здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної 

власності)

2019 1 007 365,00 906 629,00

 -"-  -"-  -"-  -"-

Будівництво каналізаційної мережі  по вул.9 Травня  в м.Хуст 

Закарпатської області. Коригування  (субвенція з державного бюджету 

на здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної 

власності)

2019 1 417 650,00 1 275 885,00

 -"-  -"-  -"-  -"-

Будівництво каналізаційної мережі  по вул. Крайня  в м.Хуст 

Закарпатської області. Коригування  (субвенція з державного бюджету 

на здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної 

власності)

2019 1 250 160,00 1 125 144,00

 -"-  -"-  -"-  -"-

Будівництво каналізаційної мережі  по вул. Воз'єднання  в м.Хуст 

Закарпатської області. Коригування  (субвенція з державного бюджету 

на здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної 

власності)

2019 277 008,00 249 307,00

0217330 7330 0443
Будівництво

1
 інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури 

комунальної власності
2 422 480,00 253 240,00

 -"-  -"-  -"-  -"-
Будівництво скверу між вул.Івана Чендея та вул.Нарцисова в с.Кіреші, 

Хустської міської ради
2018-2019 1 583 075,00 250 000,00 1,7

 -"-  -"-  -"-  -"-

Реконструкція покрівлі гаража-бокса будівлі комунальної власності 

територіальної громади міста по вул.Колгоспна, 3 в м.Хуст. 

Коригування

2019 839 405,00 3 240,00

0217461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
230 000,00 121 396,00

 -"-  -"-  -"-  -"-
Будівництво світлофорного переходу по вул.І. Франка зупинка 

"Замкова" в м.Хуст
2019 230 000,00 130 000,00

 -"-  -"-  -"-  -"-
Реконструкція дорожнього полотна на ділянці примикання вул.Косична 

до вул. Керамічна з влаштуванням автобусної зупинки в м.Хуст 
-8 604,00
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0600000 06
Управління освіти, релігій та у справах національностей 

(головний розпорядник)
11 936 800,00 1 419 219,00

0610000 06
Управління освіти, релігій та у справах національностей 

(відповідальний виконавець)
11 936 800,00 1 419 219,00

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

6 288 800,00 335 315,00

 -"-  -"-  -"-  -"-
Будівництво майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям в ЗОШ 

I-III ст. №4 по вул.Керамічна, 17 в м.Хуст
2018-2019 1 435 300,00 250 000,00 50,0

 -"-  -"-  -"-  -"- Реконструкція господарського комплексу ЗОШ I-III ст. №4 в м.Хуст 2019-2020 4 853 500,00 85 315,00 1,0

0617321 7321 0443 Будівництво1 освітніх установ та закладів
Реконструкція з добудовою кухонного блоку дошкільного НВК №1 в 

м.Хуст, вул.Садова №6
2019 5 648 000,00 1 083 904,00 55,0

1000000 10 Управління культури, молоді та спорту (головний розпорядник) 88 875 998,00 1 419 283,00

1010000 10
Управління культури, молоді та спорту (відповідальний 

виконавець)
88 875 998,00 1 419 283,00

1017324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури
Реконструкція районного будинку культури в м.Хуст Закарпатської 

області. Коригування
-1 003 017,00

1017325 7325 0443 Будівництво1 споруд, установ та закладів  фізичної культури і спорту Реконструкція мережі електропостачання стадіону "Карпати" в м.Хуст 2018-2019 429 031,00 200 000,00 4,0

1017361 7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів,що реалізуються за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

"Реконструкція стадіону «Карпати» у м.Хуст по вул.Борканюка,15. II-

черга-реконструкція спортивних полів та майданчиків."  Коригування 2 

Закарпатська область  

2016-2019 60 178 314,00 840,00 100,0

1017363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій
1 221 460,00
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 -"-  -"-  -"-  -"-

Реконструкція стадіону «Карпати» у м.Хуст по вул.Борканюка,15. II-

черга-реконструкція спортивних полів та майданчиків.  Коригування 2 

Закарпатська область 

221 460 100,0

 -"-  -"-  -"-  -"-

Реконструкція стадіону «Карпати» у м.Хуст по вул.Борканюка,15. II-

черга-реконструкція спортивних полів та майданчиків.  Коригування 2 

Закарпатська область  (субвенція з державного бюджету щодо соціально-

економічного розвитку)

1 000 000 100,0

1017368 7368 0490
Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших 

бюджетів

Реконструкція районного будинку культури в м.Хуст Закарпатської 

області. Коригування
2017-2019 28 268 653,00 1 000 000 100,0

Всього 142 585 601,00 23 675 491,00

                      МІСЬКИЙ  ГОЛОВА                                                                                                                                                                                  В. КАЩУК

2016-2019 60 178 314,00
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