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1

Реконструкція ДНЗ по 

вул. Небесної Сотні,61 в 

м.Хуст.'Корегування.

2019р

11815,800 9868,000
130 

дод.місць
8881,300 0,00 986,800 0,00

Рішення №48 від 

01.03.2017

ДП 

"Укрбуддержексп

ертиза"у 

Закарпатській 

області №07-0083-

17 (07-1633-16) від 

17.02.2017р

2

Регулювання русла 

р.Хустець від з/д мосту 

до вул. І. Франка в 

м.Хуст

2019р

65878,470 65878,470 933м. 59290,620 0,00 6587,850 0,00

Рішення №246 

від 05.07.2017

ДП 

"Укрбуддержексп

ертиза"у 

Закарпатській 

області №07-0040-

17  від 26.05.2017р

Усього

обсяг фінансування за рахунок коштів (тис. грн.).

міського 

(селищного, 

сільського) 

бюджету

Прогноз на 2019 рік

Наявність 

проектно-

кошторисної 

документації 

(коли і ким 

затверджена)

Введення в 

експлуа-

тацію у 

2019 році 

(відповід-

них 

одиниць)

ПРОПОЗИЦІЇ

до переліку найважливіших будов (об’єктів) до інвестиційного розділу Програми соціально-економічного і культурного

Кошторисна вартість обєкта,  

(тис. грн.).

Проектна 

потужність 

(відповід-

них 

одиниць) державного 

бюджету                                                                                                             

№ з/п
Найменування об’єкта та 

його місцезнаходження

Р
ік

 п
о

ч
ат

к
у

 і
 з

ак
ін

ч
ен

н
я
 

обласного, 

районного 

бюджету

Залишок на      

1 січня 2019 р.

розвитку_міста Хуст на 2019 рік за рахунок бюджетів усіх рівнів

інших джерел 

фінансування

Наявність висновку 

державної 

експертизи (дата 

видачі та номер 

висновку)

до рішення VIII сесії Хустської міської ради

VII скликання від____ №

Додаток 2

1



Усього

обсяг фінансування за рахунок коштів (тис. грн.).

міського 

(селищного, 

сільського) 

бюджету

Прогноз на 2019 рік

Наявність 

проектно-

кошторисної 

документації 

(коли і ким 

затверджена)

Введення в 

експлуа-

тацію у 

2019 році 

(відповід-

них 

одиниць)

Кошторисна вартість обєкта,  

(тис. грн.).

Проектна 

потужність 

(відповід-

них 

одиниць) державного 

бюджету                                                                                                             

№ з/п
Найменування об’єкта та 

його місцезнаходження

Р
ік

 п
о

ч
ат

к
у

 і
 з

ак
ін

ч
ен

н
я
 

обласного, 

районного 

бюджету

Залишок на      

1 січня 2019 р. інших джерел 

фінансування

Наявність висновку 

державної 

експертизи (дата 

видачі та номер 

висновку)

3
Реконструкція НВК №1 

в м.Хуст,вул.Садова, №6

2019

5647,925 5647,925 387,7 м. 5083,130 0,00 564,792 0,00

Рішення №152 

від 26.04.2018р. ДП 

"Укрбуддержексп

ертиза"у 

Закарпатській 

області №07-1596-

17  від 26.04.2017р

4

Капітальний ремонт 

вулиці Львівська в 

м.Хуст

2018-

2019

91190,969 36190,969 2458 м. 32571 0 7900 0 Ріш.№317 від 

24.07.2018 
№07-1358-17 від 

10.07.2018р.

5

Будівництво мосту через 

р.Ріка в урочищі 

Городилово м.Хуст 

Закарпатської області

2019 14760,36 14760,36 216,2 м. 13284,36 0 1476 0 №28-0159-18 928-

0024-17) від 

24.10.2018р.

6

Реконструкція існуючого 

господарського 

комплексу ЗОШ I III 

ступенів №4

2019 4853,482 4853,482 4368,134 0 485,348 0 №07-1037-18 від 

08.11.2018р.

7

Будівництво  

майданчикв для міні -

футболу із штучним 

покриттям у ЗОШ  I  III 

№4 по вул.Керамічна,17 

в м.Хуст

2018-

2019

1437,295 718,5 697 21,5 0 Ріш. №467 від 

08.12.2017р.

№07-1592-17

2



Усього

обсяг фінансування за рахунок коштів (тис. грн.).

міського 

(селищного, 

сільського) 

бюджету

Прогноз на 2019 рік

Наявність 

проектно-

кошторисної 

документації 

(коли і ким 

затверджена)

Введення в 

експлуа-

тацію у 

2019 році 

(відповід-

них 

одиниць)

Кошторисна вартість обєкта,  

(тис. грн.).

Проектна 

потужність 

(відповід-

них 

одиниць) державного 

бюджету                                                                                                             

№ з/п
Найменування об’єкта та 

його місцезнаходження

Р
ік

 п
о

ч
ат

к
у

 і
 з

ак
ін

ч
ен

н
я
 

обласного, 

районного 

бюджету

Залишок на      

1 січня 2019 р. інших джерел 

фінансування

Наявність висновку 

державної 

експертизи (дата 

видачі та номер 

висновку)

8

Реконструкція 

Кірешської ЗОШ I 

ступеню під НВК. 

Коригування.

2016-

2019

25867,04 5120 ( 

залишок)

978,2 м.кв 

на 120 місць 

4608 0 512 0 Ріш.№186 від 

23.05.2018р

№07-0097-18 від 

14.05.2018р.

9

Реконструкція стадіону 

"Карпати" в м.Хуст по 

вул.Борканюка,15 2-а 

черга-реконструкція 

спортивних полів та 

майданчиків".Коригува

ння 2. Закарпатська 

область

2017-

2019

36559,347 

(залишок)

5000 0 500 0

10

Будівництво  

майданчикв для міні- 

футболу із штучним 

покриттям у ЗОШ  I  III 

№3 по вул.С.Бандери,1а 

в м.Хуст

2018  -

2019
1555,337 915,337 0 887,837 27,5 0 Ріш.№402 від 

12.09.2018р.

№07/00222/18 від 

18.09.2018р.

11

 Будівництво 

майданчика для міні-

футболу із штучним 

покриттям ЗОШ I-III 

ступенів № 5 по 

вул.Львівська,70 в 

м.Хуст

2019 1436,71 1436,71 0 1393 43,7 0 Рішю№ 466 від 

08.12.2017р

№07-1591-17 від 

08.12.2017р

   СЕКРЕТАР                      РАДИ

3


