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

грн. грн.

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0200000 02 Виконавчий комітет (головний розпорядник) 72,311,014.00 4,298,121.00

0210000 02 Виконавчий комітет (відповідальний виконавець) 72,311,014.00 4,298,121.00

0216050 6050 0620 12,914,756.00 280,535.00

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 4,344,135.00 -343,513.00 8.2

 -"-  -"-  -"-  -"- Реконструкція каналізаційної мережі по вул. воєводи Петенька в  м. Хуст 2019 1,730,200.00 -6,518.00 2.6

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 1,700,000.00 -844.00 100.0

 -"-  -"-  -"-  -"- Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул. Вайди в м.Хуст 2019-2020 1,002,404.00 500,000.00 52.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019-2020 3,413,254.00 103,000.00 22.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019-2020 724,763.00 -5,340.00 80.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 3,401,948.00 33,750.00 53.1

Додаток № 5
до рішення  IX сесії Хустської міської ради
VII скликання від 24.10.2019  року № 1572

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 

програмної 
класифікац
ії видатків 

та 
кредитуван
ня місцевих 

бюджетів

Код 
Функціона

льної 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету/, відповідального виконавця, найменування  бюджетної 
програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевих бюджетів

Строк 
реалізації 

об'єкта (рік 
початку і 

завершення)

Загальна 
вартість об'єкта, 

        гривень

Обсяг 
видатків 
бюджету 

розвитку,  
гривень

Рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам 
у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних 

об’єктах комунальної власності

Реконструкція напірної каналізаційної мережі від КНС мікрорайону 
вул.Садова, через річку Ріка   до колектора вул. А.Волошина в м.Хуст 

Закарпатської області. Коригування                             

Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Карпатської України в  м. 
Хуст

Реконструкція зовнішньої системи водопостачання мікрорайону по 
вул.К.Набережна, №2,3,4,5,6 в м.Хуст із будівництвом станції третього 

підйому

Реконструкція ділянки міського водопроводу  по вул. А.Добрянського в 
м.Хуст

Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Василя Пачовського, 
Тургенєва, Володимира Гнатюка в м.Хуст Закарпатської області, 

Коригування
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Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 

програмної 
класифікац
ії видатків 

та 
кредитуван
ня місцевих 

бюджетів

Код 
Функціона

льної 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету/, відповідального виконавця, найменування  бюджетної 
програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевих бюджетів

Строк 
реалізації 

об'єкта (рік 
початку і 

завершення)

Загальна 
вартість об'єкта, 

        гривень

Обсяг 
видатків 
бюджету 

розвитку,  
гривень

Рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

0216083 6083 0610 6,059,450.00 2,692,046.00

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

2018-2020 6,059,450.00

-3,148.00

2.1

 -"-  -"-  -"-  -"- 2,695,194.00

0217310 7310 0443 10,009,061.00 984,999.00

 -"-  -"-  -"-  -"- 2018-2019 1,798,579.00 500,000.00 58.5

 -"-  -"-  -"-  -"- Будівництво ділянки міського водопроводу по вул.Тиха в м.Хуст 2018-2019 1,371,334.00 100,000.00 4.1

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 2,073,994.00 58,240.00 9.1

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 1,820,336.00 -42,065.00 100.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 1,417,650.00 -14,737.00 100.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 1,250,160.00 -52,749.00 100.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 277,008.00 7,466.00 100.0

 -"-  -"-  -"-  -"- Будівництво каналізаційної мережі по  вул. Спортивна в м. Хуст 2019 1,200,000.00 30,780.00 4.2

 -"-  -"-  -"-  -"- Будівництво каналізаційної мережі по  вул. Коцюбинського в м. Хуст 2019 1,500,000.00 73,156.00 3.3

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 2,404,164.00 49,397.00 100.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 1,622,214.00 57,794.00 49.0

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

Будівництво дитячого будинку сімейного типу по вул.Барвінкова,       48-
49 в м.Хуст Закарпатської області

Будівництво дитячого будинку сімейного типу по вул.Барвінкова,    48-49 
в м.Хуст Закарпатської області (за рахунок субвенції з місцевого бюджету 
на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень 

для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 
сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок субвенції з 

державного бюджету)

Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства

Будівництво ділянки міського водопроводу по вул.Степана Росохи в 
м.Хуст

Будівництво каналізаційної мережі по  вул. Степана Росохи в м. Хуст 
Закарпатської області. Коригування

Будівництво каналізаційної мережі по  вул. Павловича в м. Хуст 
Закарпатської області. Коригування

Будівництво каналізаційної мережі  вул. 9 Травня  в м. Хуст Закарпатської 
області. Коригування

Будівництво каналізаційної мережі  вул. Крайня  в м. Хуст Закарпатської 
області. Коригування

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

Будівництво каналізаційної мережі по вул. Космонавтів, Гагаріна, Гоголя, 
Кутузова, О.Невського в м. Хуст Закарпатської області.  Коригування

Будівництво каналізаційної мережі по  вул. Івана Панькевича в м. Хуст 
Закарпатської області. Коригування
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Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 

програмної 
класифікац
ії видатків 

та 
кредитуван
ня місцевих 

бюджетів

Код 
Функціона

льної 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету/, відповідального виконавця, найменування  бюджетної 
програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевих бюджетів

Строк 
реалізації 

об'єкта (рік 
початку і 

завершення)

Загальна 
вартість об'єкта, 

        гривень

Обсяг 
видатків 
бюджету 

розвитку,  
гривень

Рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 2,448,402.00 39,602.00 19.8

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 1,718,643.00 55,175.00 27.3

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 1,007,365.00 15,400.00 100.0

 -"-  -"-  -"-  -"- Будівництво каналізаційної мережі по вул. Котляревського в м. Хуст 2019-2020 1,500,000.00 50,000.00 3.3

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 2,672,007.00 57,540.00 6.9

0217330 7330 0443 2018-2019 1,583,075.00 290,600.00 23.2

0217461 7461 0456 41,744,672.00 49,941.00

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019-2020 16,476,938.00 -100,000.00 2.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019-2020 16,476,938.00 100,000.00 2.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 2017-2019 1,495,078.00 -59.00 100.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 2018-2020 7,295,718.00 50,000.00 5.2

Будівництво каналізаційної мережі по  вул. Ю.Гойди в м. Хуст 
Закарпатської області. Коригування

Будівництво каналізаційної мережі по  вул. Миколи Грицака в м. Хуст 
Закарпатської області. Коригування

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

Будівництво каналізаційної мережі по  вул. Вайди в м. Хуст Закарпатської 
області. Коригування

Будівництво1 інших об'єктів  комунальної власності Будівництво скверу між вул.Івана Чендея та вул.Нарцисова в с.Кіреші, 
Хустської міської ради

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

"Реконструкція дороги до пам'ятки архітектури національного значення 
"Руїни Хустського замку" з благоустроєм прилеглої території для 

покращення туристичної привабливості міста Хуста"

"Реконструкція дороги до пам'ятки архітектури національного значення 
"Руїни Хустського замку" з благоустроєм прилеглої території для 

покращення туристичної привабливості міста Хуста"( Коригування)

Реконструкція дорожнього полотна на ділянці примикання вул.Косична 
до вул. Керамічна з влаштуванням автобусної зупинки в м.Хуст 

Реконструкція пішохідно-паркувальної зони по  вул. Замкова в м. Хуст. 
Коригування
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Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 

програмної 
класифікац
ії видатків 

та 
кредитуван
ня місцевих 

бюджетів

Код 
Функціона

льної 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету/, відповідального виконавця, найменування  бюджетної 
програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевих бюджетів

Строк 
реалізації 

об'єкта (рік 
початку і 

завершення)

Загальна 
вартість об'єкта, 

        гривень

Обсяг 
видатків 
бюджету 

розвитку,  
гривень

Рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

0600000 06 73,727,383.00 924,563.00

0610000 06 73,727,383.00 924,563.00

0611020 1020 0921 63,629,383.00 945,609.00

 -"-  -"-  -"-  -"- 2018-2019 1,435,300.00 9,609.00 50.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019-2020 60,000,000.00 150,015.00 0.3

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

2019-2020 2,194,083.00

40,285.00

35.8

 -"-  -"-  -"-  -"- 745,700.00

0617321 7321 0443 Будівництво1 освітніх установ та закладів 10,098,000.00 4,759.00

2019 5,648,000.00 17,780.00 55.0

Реконструкція Кірешської ЗОШ І ступеню під НВК. Коригування 2019 4,450,000.00 -13,021.00 80.0

0617361 7361 0490 Реконструкція Кірешської ЗОШ І ступеню під НВК. Коригування 2019 4,450,000.00 -25,805.00 80.0

1000000 10 60,178,314.00 -525,722.00

1010000 10 60,178,314.00 -525,722.00

1017361 7361 0490 2016-2019 60,178,314.00 -22,300.00 100.0

Управління освіти, релігій та у справах національностей 
(головний розпорядник)

Управління освіти, релігій та у справах національностей 
(відповідальний виконавець)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

Будівництво майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям в ЗОШ  
I-III ст. №4 по вул.Керамічна, 17 в м.Хуст

Будівництво басейну у ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 в м.Хуст, Закарпатської 
обл.

Будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими 
видами спорту в ЗОШ І-ІІІ ст. №5 по вул.Львівській,66 в м.Хуст

Будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими 
видами спорту в ЗОШ І-ІІІ ст. №5 по вул.Львівській,66 в м.Хуст 

(Субвенція з місцевого бюджету на будівництво мультифункціональних 
майданчиків для занять ігровими видами спорту за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету)

Реконструкція з добудовою кухонного блоку дошкільного НВК №1 в 
м.Хуст, вул.Садова №6

Співфінансування інвестиційних проектів,що реалізуються за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Управління культури, молоді та спорту (головний 
розпорядник)

Управління культури, молоді та спорту (відповідальний 
виконавець)

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 
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Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 

програмної 
класифікац
ії видатків 

та 
кредитуван
ня місцевих 

бюджетів

Код 
Функціона

льної 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету/, відповідального виконавця, найменування  бюджетної 
програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевих бюджетів

Строк 
реалізації 

об'єкта (рік 
початку і 

завершення)

Загальна 
вартість об'єкта, 

        гривень

Обсяг 
видатків 
бюджету 

розвитку,  
гривень

Рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

1017363 7363 0490 60,178,314.00 -503,422.00

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

2016-2019 60,178,314.00

-203,709.00

100.0

 -"-  -"-  -"-  -"- -299,713.00

Всього 206,216,711.00 4,696,962.00

Секретар ради                                                                                                                                                                             Володимир  ЕРФАН

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.  Коригування 2 

Закарпатська область 

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)


	дод.

