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грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 Виконавчий комітет (головний розпорядник) 383,917.00 -116,083.00

0210000 Виконавчий комітет (відповідальний виконавець) 383,917.00 -116,083.00

0210160 0160 0111 Капітальні видатки 20,000.00 20,000.00

0216050 6050 0620 -147,792.00 -147,792.00

0217310 7310 0443 1,292,273 62.1 848,361 -8,101.00 -8,101.00

0217310 7310 0443 2,850,000 92.5 220,000 -3,143.00 -3,143.00

0217310 7310 0443 -1,762.00 -1,762.00

0217310 7310 0443 -8,740.00 -8,740.00

0217310 7310 0443 -13,454.00 -13,454.00

0217310 7310 0443 1,368,317 4.7 1,304,317 1,918.00 1,918.00

0217310 7310 0443 2,242,773 2.9 2,176,772 1,918.00 1,918.00

0217310 7310 0443 1,419,814 4.4 1,356,810 1,918.00 1,918.00

Додаток № 6
до рішення VIII сесії Хустської міської ради
VII скликання №925 від   18.05.2018 року  

Зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку1
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Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 
документації тощо

Загальний 
обсяг 

фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 
майбутні 

роки 

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків 
на поточний 

рік 

за рахунок  
коштів, що 

переда ються із 
загального 

фонду 

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

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

об’єктах комунальної власності

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

Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства Будівництво каналізаційної мережі по вул. академіка Ерделі, 
вул.Марка Вовчка в м. Хуст

Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства Будівництво каналізаційної мережі по вул. Володимира Бірчака, 
вул.Марка Вовчка в м. Хуст

Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства
Будівництво каналізаційної мережі по вул. Івана Смереки, 

вул.Марка Вовчка в м. Хуст

Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства
Будівництво каналізаційної мережі по вул. Тиводара 

Легоцького, вул.Марка Вовчка в м. Хуст

Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства
Будівництво каналізаційної мережі по вул. Степана Росохи в м. 

Хуст

Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства
Будівництво каналізаційної мережі по вул. Івана Панькевича в 

м. Хуст. Коригування

Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства
Будівництво каналізаційної мережі по вул. Ю.Гойди в м. Хуст. 

Коригування

Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства
Будівництво каналізаційної мережі по вул. Миколи Грицака в м. 

Хуст. Коригування



2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0217310 7310 0443 985,491 6.1 924,850 1,918.00 1,918.00

0217310 7310 0443 1,482,288 4.1 1,421,802 1,918.00 1,918.00

0217310 7310 0443 1,041,455 3.6 1,004,297 1,918.00 1,918.00

0217310 7310 0443 2,002,380 4 1,925,009 1,918.00 1,918.00

0217310 7310 0443 1,976,425 3.5 1,908,031 1,918.00 1,918.00

0217310 7310 0443 1,956,377 3.7 1,884,215 1,918.00 1,918.00

0217310 7310 0443 2,069,475 2.6 2,015,806 1,918.00 1,918.00

0217310 7310 0443 1,798,579 3.1 1,741,943 1,918.00 1,918.00

0217310 7310 0443 1,103,004 5.0 1,047,269 1,918.00 1,918.00

0217310 7310 0443 216,507 10.0 189,938 1,918.00 1,918.00

0217350 7350 0443 130,000.00

217360 7360 350,000.00 350,000.00

0217361 7361 0490 350,000.00 350,000.00
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Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
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Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 
документації тощо

Загальний 
обсяг 

фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 
майбутні 

роки 

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків 
на поточний 

рік 

за рахунок  
коштів, що 

переда ються із 
загального 

фонду 

Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства
Будівництво каналізаційної мережі по вул. Крайня в м. Хуст. 

Коригування

Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства
Будівництво каналізаційної мережі по вул. Павловича в м. Хуст. 

Коригування

Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства
Будівництво каналізаційної мережі по вул. Київська в м. Хуст. 

Коригування

Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства
Будівництво каналізаційної мережі по вул. Тімірязєва в м. Хуст. 

Коригування

Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства Будівництво каналізаційної мережі по вул. Гетьмана Пилипа 
Орлика м. Хуст. Коригування

Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства Будівництво каналізаційної мережі по вул. Космонавтів, 
Гагаріна, Гоголя, Кутузова, О.Невського  м. Хуст. Коригування

Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства Будівництво каналізаційної мережі по вул. Вітрова, Коротка, 
Гайова  м. Хуст. Коригування

Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства Будівництво ділянки міського  водопроводу по вул. Степана 
Росохи  м. Хуст

Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства Будівництво каналізаційної мережі по вул. 9 Травня  м. Хуст. 
Коригування

Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства Будівництво каналізаційної мережі по вул. Воз'єднання  м. Хуст. 
Коригування

Розроблення схем планування та забудови територій 
(містобудівної документації)

Коригування  науково-проектної документації Історико-
архітектурний опорний план, визначення меж та режимів 

використання зон охорони об'єктів культурної спадщини м.Хуст

Реалізація інвестиційних програм і проектів за рахунок коштів, 
які надаються з державного бюджету

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

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Дружби від 
Й. Бокшая до вул. Терешкової в м. Хуст, Коригування



3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0217460 7460 41,975.00 -328,025.00

0217461 7461 0456 -78,025.00 -78,025.00

0217461 7461 0456 -300,000.00

0217461 7461 0456 1,467,536 1.5 1,270,000 400,000.00 130,000.00

0217461 7461 0456 -1,000,000.00 -900,000.00

0217461 7461 0456 -2,000.00

0217461 7461 0456 990,469 3.0 900,500 2,000.00

0217461 7461 0456 -2,000.00

0217461 7461 0456 3,315,314 1.6 3,210,300 2,000.00

0217461 7461 0456 -2,000.00

0217461 7461 0456 7,951,729 0.5 7,805,400 2,000.00

0217461 7461 0456 -2,000.00

0217461 7461 0456 7,197,946 0.5 7,050,200 2,000.00

0217461 7461 0456 -2,000.00

0217461 7461 0456 1,421,879 2.2 1,351,100 2,000.00

0217461 7461 0456 -272,000.00
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Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 
документації тощо

Загальний 
обсяг 

фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 
майбутні 

роки 

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків 
на поточний 

рік 

за рахунок  
коштів, що 

переда ються із 
загального 

фонду 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури

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

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Кірешська    
(від ПК9+20 ДО ПК12+61)в с. Кіреші, Закарпатської області 

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

Капітальний ремонт дорожнього покриття по  вул. Молодіжна в 
с. Кіреші , Закарпатської області

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

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Кірешська   
(від ПК4+60 ДО ПК9+20)в с. Кіреші, Закарпатської області

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

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Дружби від 
Й. Бокшая до вул. Терешкової в м. Хуст, Коригування

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

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Єнковського  
в м. Хуст

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

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Єнковського  
в м. Хуст, Закарпатської області

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

Капітальний ремонт дороги по вул. Карпатської України          в  
м. Хуст

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

Капітальний ремонт дороги по вул. Карпатської України          в  
м. Хуст, Закарпатської області

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

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Зарічна в с. 
Зарічне  Хустської міської ради.

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

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Зарічна в с. 
Зарічне  Хустської міської ради, Закарпатської області

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

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Нірешська в 
с. Чертіж Хустської міської ради

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

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Нірешська в 
с. Чертіж Хустської міської ради, Закарпатської області

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

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Висока            
в м. Хуст

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

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Висока            
в м. Хуст, Закарпатської області

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

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Е.Егана , 
Ю.Вірага в м. Хуст



4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0217461 7461 0456 1,617,887 1.9 1,549,600 272,000.00

0217461 7461 0456 -2,000.00 -2,000.00

0217461 7461 0456 640,408 2.9 802,200 2,000.00 2,000.00

0217461 7461 0456 -500,000.00 -200,000.00

0217461 7461 0456 1,546,387 8.3 1,210,000 1,020,000.00 720,000.00

0217463 7463 0456 1,753,669 20 1,145,300 500,000.00

0217650 7650 0490 -3,847.00

0217650 7650 0490 -3,530.00

0217650 7650 0490 -960.00

0217650 7650 0490 3,527.00

0217650 7650 0490 3,530.00

0217650 7650 0490 1,280.00

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів2

Код 
ТПКВК

МБ /
ТКВКБМ

С3

Код 
ФКВКБ

4

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 
документації тощо

Загальний 
обсяг 

фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 
майбутні 

роки 

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків 
на поточний 

рік 

за рахунок  
коштів, що 

переда ються із 
загального 

фонду 

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

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Е.Егана , 
Ю.Вірага в м. Хуст, Закарпатської області

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

Капітальний ремонт тротуарів по вул. Лермонтова та провулку 
Калинича в м. Хуст

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

Капітальний ремонт тротуарів по вул. Лермонтова та провулку 
Калинича в м. Хуст, Закарпатської області

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

Реконструкція тротуарів по вул. Дружби  від перехрестя з вул. 
Академіка Й. Бокшая до вул. Терешкової в м. 

Хуст, Закарпатської області

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

Реконструкція тротуарів по вул. Дружби  від  вул. Академіка Й. 
Бакшая до вул. Терешкової в м. Хуст, Закарпатської області

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Німецька в 
м.Хуст Закарпатської області

Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи 
права на неї

Експертна грошова оцінка земельної ділянки комунальної 
власності по вул. Львівська,190

Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи 
права на неї

Експертна грошова оцінка земельної ділянки комунальної 
власності по вул. Слов'янськаі,75

Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи 
права на неї

Експертна грошова оцінка земельної ділянки комунальної 
власності по вул. Львівська,19

Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи 
права на неї

Експертна грошова оцінка земельної ділянки комунальної 
власності по вул. Зарічна,12

Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи 
права на неї

Експертна грошова оцінка земельної ділянки комунальної 
власності по майдан Незалежності, б/н

Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи 
права на неї

Експертна грошова оцінка земельної ділянки комунальної 
власності по вул. І.Франка, 76



5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0600000 Управління освіти, релігій та у справах національностей (головний розпорядник) 1,198,723.00 1,631,425.00

0610000 Управління освіти, релігій та у справах національностей (відповідальний виконавець) 1,198,723.00 1,631,425.00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки -21,975.00 -21,975.00

0611020 1020 0921 1,401,500.00 1,401,500.00

981,000.00 981,000.00

0617320 7320 -432,702.00

0617321 7321 0443 -50,000.00

0617321 7321 0443 50,000.00

0617321 7321 0443 -620,000.00

0617321 7321 0443 620,000.00

0617321 7321 0443 -59,426.00

0617321 7321 0443 Капітальний ремонт даху спеціалізованої школи №6 в м.Хуст -700,000.00

0617321 7321 0443 238,524.00

0617321 7321 0443 88,200.00

0611160 1160 0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 251,900.00 251,900.00

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти Капітальні видатки 251,900.00 251,900.00

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів2

Код 
ТПКВК

МБ /
ТКВКБМ

С3

Код 
ФКВКБ

4

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 
документації тощо

Загальний 
обсяг 

фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 
майбутні 

роки 

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків 
на поточний 

рік 

за рахунок  
коштів, що 

переда ються із 
загального 

фонду 

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 комп’ютерного обладнання, мультимедійного 

контенту для початкових класів нової української школи - 
172 200 грн.,закупівля дидактичних матеріалів для учнів 

початкових класів - 509 600грн.)  

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, мультимедійного 

контенту для початкових класів нової української школи - 
120 500грн.,закупівля дидактичних матеріалів для учнів 

початкових класів - 356 700грн.)  

Будівництво1 об'єктів соціально-культурного призначення

Будівництво1 освітніх установ та закладів
Капітальний ремонт даху, приміщень, інженерних мереж та 
благоустрій ДНЗ №6 "Ластівочка" в м.Хуст. Коригування

Будівництво1 освітніх установ та закладів Реконструкція з добудовою кухонного блоку дошкільного НВК 
№1 в м.Хуст, вул.Садова №6

Будівництво1 освітніх установ та закладів
Реконструкція нежитлової будівлі під їдальню для Хустської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів в м.Хуст, вул. Словянська 
, 4

Будівництво1 освітніх установ та закладів
Реконструкція нежитлової будівлі під їдальню для Хустської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів в м.Хуст, вул. Словянська 
, 4. Коригування

Будівництво1 освітніх установ та закладів Капітальний ремонт по благоустрою території ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №5 в м.Хуст

Будівництво1 освітніх установ та закладів

Будівництво1 освітніх установ та закладів Капітальний ремонт даху спеціалізованої школи №6 в м.Хуст, 
Коригування

Будівництво1 освітніх установ та закладів
Будівництво майданчика для міні-футболу зі штучним 

покриттям в Хустській спеціалізованій школі I-III ст. №1 
ім.А.Волошина по вул.Карпатської України, 16 в м.Хуст
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1000000 Управління культури, молоді та спорту (головний розпорядник) 555,560.00 122,858.00

1010000 Управління культури, молоді та спорту (відповідальний виконавець) 555,560.00 122,858.00

1017320 7320 0.00 0.00

1017324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури -500,000.00

1017324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури 500,000.00

1017360 7360 555,560.00 122,858.00

1017361 7361 0490 555,560.00 122,858.00

1017363 7363 0490 -25,520.00 -25,520.00

1017363 7363 0490 25,520.00 25,520.00

1017363 7363 0490 -5,866,513.93

1017363 7363 0490 5,866,513.93

Всього 2,138,200.00 1,638,200.00

СЕКРЕТАР  РАДИ       В. ЕРФАН

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів2

Код 
ТПКВК

МБ /
ТКВКБМ

С3

Код 
ФКВКБ

4

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 
документації тощо

Загальний 
обсяг 

фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 
майбутні 

роки 

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків 
на поточний 

рік 

за рахунок  
коштів, що 

переда ються із 
загального 

фонду 

Будівництво1 об'єктів соціально-культурного призначення

Реконструкція районного будинку культури під Закарпатський 
обласний театр драми та комедії в м.Хуст

Реконструкція районного будинку культури в м.Хуст 
Закарпатської області

Реалізація інвестиційних програм і проектів за рахунок коштів, 
які надаються з державного бюджету

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 черга-черга-реконструкція спортивних полів та реконструкція спортивних полів та 

майданчиків. Коригування проекту

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 
щодо соціально-черга-реконструкція спортивних полів та економічного розвитку окремих територій

Реконструкція стадіону «Карпати» у м.Хуст по 
вул.Борканюка,15, II-черга-реконструкція спортивних полів та черга-черга-реконструкція спортивних полів та реконструкція спортивних полів та 

майданчиків

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 
щодо соціально-черга-реконструкція спортивних полів та економічного розвитку окремих територій

Реконструкція стадіону «Карпати» у м.Хуст по 
вул.Борканюка,15, II-черга-реконструкція спортивних полів та черга-черга-реконструкція спортивних полів та реконструкція спортивних полів та 

майданчиків. Коригування проекту

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 
щодо соціально-черга-реконструкція спортивних полів та економічного розвитку окремих територій

Реконструкція стадіону «Карпати» у м.Хуст по 
вул.Борканюка,15, II-черга-реконструкція спортивних полів та черга-черга-реконструкція спортивних полів та реконструкція спортивних полів та 

майданчиків

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 
щодо соціально-черга-реконструкція спортивних полів та економічного розвитку окремих територій

Реконструкція стадіону «Карпати» у м.Хуст по 
вул.Борканюка,15, II-черга-реконструкція спортивних полів та черга-черга-реконструкція спортивних полів та реконструкція спортивних полів та 

майданчиків. Коригування проекту
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