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Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році

грн.

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0200000 Виконавчий комітет (головний розпорядник) 52,857,459 2,162,212

0210000 Виконавчий комітет (відповідальний виконавець) 52,857,459 2,162,212

0216050 6050 0620 21,305,687 1,157,828

2019-2020 724,763 9,800 80.0

Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул.Сливова в м.Хуст 2019-2020 1,606,866 16,560 100.0

2019-2020 1,575,966 9,800 7.0

Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул. Вайди в м.Хуст 2019-2020 1,002,404 14,466 7.0

2019-2020 1,233,733 48,343 7.0

Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул.Лаборця в м.Хуст 2019-2020 1,741,571 53,963 7.0

Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул.Пушкіна в м.Хуст 2019-2020 1,240,000 20,680 7.0

2019-2020 1,236,724 38,369 100.0

Додаток № 5
до рішення 

VIII  сесії 
Хустської 

міської ради
VII скликання 

від   року № 

Додаток № 5
до рішення VIII  сесії Хустської міської ради

VII скликання від 14.12.2018 року № 1257
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Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету/, відповідального виконавця, найменування  бюджетної 
програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевих бюджетів

Строк 
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бюджетного 
періоду, %

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

комунальної власності

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

Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул.Рильського в 
м.Хуст

Реконструкція ділянки міського водопроводу  від будинку №40 до 
будинку №152 по вул. Марка Вовчка в м.Хуст

Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул.Карпатської 
України в м.Хуст
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2019-2020 1,200,000 46,000 7.0

2019-2020 1,200,000 46,000 7.0

Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Спортивна в м. Хуст 2019-2020 1,200,000 50,000 7.0

2019-2020 1,500,000 50,000 7.0

2019-2020 3,413,254 200,000 6.0

2019-2020 922,332 400,000 44.4

2019 312,816 53,847 18.0

2019 718,048 50,000 7.1

2019 477,210 50,000 11.1

0217310 7310 0443 Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства 18,820,403 634,384

2018-2019 1,798,579 52,513 100.0

Будівництво ділянки міського водопроводу по вул.Визволення в м.Хуст 2019 2,087,060 26,989 7.0

Будівництво ділянки міського водопроводу  по вул. Ластовча в м.Хуст 2019 1,420,843 43,396 7.0

Будівництво підводящого водопроводу до с.Кіреші в м.Хуст 2019 2,097,590 99,112 7.0

Будівництво ділянки міського водопроводу по вулиці Глінки в м.Хуст 2019-2020 1,559,034 6,000 100.0

Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул.воєводи Петенька в 
м.Хуст

Реконструкція каналізаційної мережі по вул. воєводи Петенька в        м. 
Хуст

Реконструкція каналізаційної мережі по вул.Коцюбинського в          м. 
Хуст

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

підйому

Реконструкція ділянки міського водопроводу в мікрорайоні «Чеське 
містечко» від вул.Пушкіна до вул.Карпатської України в м.Хуст

Реконструкція мережі вуличного освітлення вул. Дружби, 
вул.Добрянського в м.Хуст

Реконструкція мережі вуличного освітлення  м.Хуст. Лінія вуличного 
освітлення вулиці Львівська

Реконструкція мережі вуличного освітлення  м.Хуст. Лінія вуличного 
освітлення вул. Кіреші та вул. Івана Чендея

Будівництво ділянки міського водопроводу по вул.Степана Росохи в 
м.Хуст
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2019 1,225,063 41,961 100.0

2018-2019 1,225,063 29,248 100.0

Будівництво каналізаційної мережі по вул. Андрія Коцки в м. Хуст 2019-2021 1,400,000 10,646 7.0

2019-2021 3,200,000 70,454 7.0

2,019 1,700,000 81,900 100.0

2016-2019 285,953 98,264 100.0

2018-2019 249,736 23,901 100.0

2019-2020 571,482 50,000 9.1

0217330 7330 0443 2019-2020 2,000,000 70,000 10.0

0217340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури 2019-2020 10,731,369 300,000 2.8

0600000 16,303,000 1,500,000

0610000 16,303,000 1,500,000

0617361 7361 0490 16,303,000 1,500,000

0617361 7361 0490 Реконструкція ДНЗ в м.Хуст по вул.Небесної Сотні,61 в м.Хуст 2019-2020 8,623,000 500,000 15.0

Будівництво ділянки міського водопроводу по вулиці Воз'єднання в 
м.Хуст

Будівництво ділянки міського водопроводу по вулиці   9-го Травня  в 
м.Хуст

Будівництво каналізаційної мережі із ПКНС по вул. Марійки 
Підгорянки, вул.Марка Вовчка в м. Хуст

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

Будівництво мережі вуличного освітлення вул.Ставкова, вулЛеонтовича 
вул.Зарічна в м.Хуст

Будівництво мережі вуличного освітлення вул.Рогача (частково), 
вул.Ващишина, вул.Молодіжна в м.Хуст

Будівництво мережі вуличного освітлення вул.Бічна від ТП-263 в 
м.Хуст

Будівництво1 інших об'єктів соціальної та виробничої 
інфраструктури комунальної власності

Реконструкція прилеглої території до багатоквартирного будинку  по 
вулиці Добрянського в м. Хуст 

Проект покращення туристичної привабливості м.Хуст, через 
благоустрій території пам'ятника архітектури національного значення 

"Руїни Хустського замку" в м.Хуст (Коригування)

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

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

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

Співфінансування інвестиційних проектів,що реалізуються за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
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0617361 7361 0490 2019 3,230,000 500,000 25.0

0617361 7361 0490 Реконструкція Кірешської ЗОШ І ступеню під НВК. Коригування 2019 4,450,000 500,000 80.0

1000000 Управління культури, молоді та спорту (головний розпорядник) 60,178,314 450,000

1010000 60,178,314 450,000

1017361 7361 0490 2016-2019 60,178,314 450,000 100.0

Всього 129,338,773 4,112,212

Секретар ради                                                                                                                                                                                                               В.Ерфан

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

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 (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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