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0200000 529 104,00 237 744,00

0210000 529 104,00 237 744,00

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 ділянки міського водопроводу в мікрорайоні 

«Чеське містечко» від вул.Пушкіна до вул.Карпатської 

України в м.Хуст

922 382 100,0 922 382 -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 водопроводу від вул.І.Франка до фабрики 

«Старт» в м.Хуст
-100 000,00

0216050 6050 0620

Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у 

житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах 

комунальної власності

Реконструкція каналізації вул.Борканюка -100 000,00 -100 000,00

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

1 537 157 26,0 1 137 160 205 000,00 205 000,00

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
664 262 42,1 386 270 232 750,00 232 750,00

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
881 867 51,2 430 860 193 794,00 93 794,00

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

Будівництва мережі вуличного освітлення вул.Вакарова, 

вул.Панфіловців в м.Хуст
-93 800,00 -93 800,00

0217330 7330 0443
Будівництво

1
 інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури 

комунальної власності

Капітальний ремонт частини приміщень будівлі комунальної 

власності по вул.900 річчя Хуста №16 в м.Хуст
398 189 65,3 98 760 98 760,00

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
662 174 662 174 540 000,00 540 000,00

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 
1 102 964 1 102 964 192 600,00

Додаток № 6

до рішення  VIII сесії Хустської міської ради

VII скликання від  27.06.2018 року № 1006

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
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0217360 7360 Виконання інвестиційних проектів 100 000,00 100 000,00

0217363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

Капітальний ремонт дороги по вул. Івана Франка в м. Хуст, 

Закарпатської області. (коригування)
100 000,00 100 000,00

0217460 7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури
-135 000,00 -135 000,00

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
-35 000,00 -35 000,00

0217461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Капітальний ремонт дороги по вул. Івана Франка в м. Хуст, 

Закарпатської області. (коригування)
-100 000,00 -100 000,00

0317670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання Хустському ВУВКГ для придбання виробничого обладнання -205 000,00 -205 000,00

0600000 -1 520 660,00 -1 229 300,00

0610000 -1 520 660,00 -1 229 300,00

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Капітальні видатки (закупівля сучасних меблів для початкових 

класів нової української школи - 719 700 грн.,закупівля 

дидактичних матеріалів для учнів початкових класів - 509 

600грн.)  

-1 229 300,00 -1 229 300,00

в т.ч. за рахунок субвенції на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа"

Капітальні видатки (закупівля сучасних меблів для початкових 

класів нової української школи - 503 800 грн., закупівля 

комп’ютерного обладнання, початкових класів нової закупівля 

дидактичних матеріалів для учнів початкових класів - 356 

700грн.)  

-860 500,00 -860 500,00

0617320 7320 Будівництво
1
 об'єктів соціально-культурного призначення -3 261 974,00

0617321 7321 0443 Будівництво
1

 освітніх установ та закладів
Реконструкція Кірешської ЗОШ І ступеню під НВК. 

Коригування
-2 970 614,00

0617321 7321 0443 Будівництво
1

 освітніх установ та закладів
Реконструкція ДНЗ в м.Хуст по вул.Небесної Сотні,61 в 

м.Хуст
-291 360,00

0617360 7360 Виконання інвестиційних проектів 2 970 614,00

0617361 7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів,що реалізуються за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку

Реконструкція Кірешської ЗОШ І ступеню під НВК. 

Коригування
2 970 614,00

1000000 299 000,00 299 000,00

1010000 299 000,00 299 000,00

1017320 7320 Будівництво
1
 об'єктів соціально-культурного призначення -469 233,00 0,00

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

Закарпатської області
-469 233,00

1017360 7360 Виконання інвестиційних проектів 768 233,00 299 000,00

Управління культури, молоді та спорту (відповідальний виконавець)

Управління культури, молоді та спорту (головний розпорядник)

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

Управління освіти, релігій та у справах національностей (відповідальний виконавець)
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1017361 7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів,що реалізуються за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку

Реконструкція районного будинку культури в м.Хуст 

Закарпатської області
739 233,00 270 000,00

1017361 7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів,що реалізуються за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку

Капітальний ремонт адмінбудинку стадіону "Карпати" в 

м.Хуст
29 000,00 29 000,00

Всього -692 556,00 -692 556,00

СЕКРЕТАР  РАДИ       В. ЕРФАН
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