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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) 41,351,696.00 -2,032,210.00

0210000 02 Виконавчий комітет (відповідальний виконавець) 41,351,696.00 -2,032,210.00

0216083 6083 610 2018-2020 6,059,450.00 -2,695,194.00 2.1

0217310 7310 0443 23,657,226.00 279,744.00

 -"-  -"-  -"-  -"- 2018-2019 1,798,579.00 -35,385.00 100.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019-2020 1,500,000.00 30,000.00 2.0

 -"-  -"-  -"-  -"- Будівництво ділянки міського водопроводу по вул.Тиха в м.Хуст 2018-2019 1,371,334.00 300,000.00 4.1

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

2019-2020 9,764,202

-50,000.00

10.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 50,000.00

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 277,008.00 -3,273.00 100.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 2,404,164.00 -138,263.00 100.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 1,718,643.00 -31,945.00 100.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 1,007,365.00 449.00 100.0

Додаток № 5
до рішення  IX сесії Хустської міської ради
VII скликання від  29.11.2019  року №1692

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, %

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

Будівництво каналізаційної мережі по  вул. Чехова в м. Хуст 
Закарпатської області

Рекультивація сміттєзвалища в м.Хуст, Закарпатської області. Коригування - 
будівництво

Рекультивація сміттєзвалища  м.Хуст, Закарпатської обл. I черга. Коригування - 
будівництво

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. Миколи Грицака в м. Хуст 
Закарпатської області. Коригування

Будівництво каналізаційної мережі по вул. Андрія Коцки в м. Хуст 
Закарпатської області
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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 1,143,924.00 300,000.00 35.6

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 2,672,007.00 -141,839.00 100.0

0217330 7330 0443 11,635,020.00 383,240.00

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019-2020 1,250,195.00 3,240.00 0.3

 -"-  -"-  -"-  -"- 2,019 70,000.00 -70,000.00 0.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 2018-2019 1,528,021.00 -50,000.00 2.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 2018-2019 1,583,075.00 200,000.00 53.9

 -"-  -"-  -"-  -"- 2017-2019 7,203,729.00 300,000.00 100.0

0600000 06 2,194,083.00 0.00

0610000 06 2,194,083.00 0.00

0611020 1020 0921 2,194,083.00 -785,985.00

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

2019-2020 2,194,083.00

-40,285.00

35.8

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

Будівництво мережі вуличного освітлення перехресть автодоріг 
Мукачево-Рогатин, вул. Волошина, вул. Львівська, вул. І. Франка в 

м.Хуст

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

Будівництво1 інших об'єктів  комунальної власності

Будівництво опорної оптоволоконної мережі для системи безпеки  м.Хуст 
Закарпатської області

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

Реконструкція скверу по вул.Духновича (між вулицями Дружби та 
воєводи Петенька) в м.Хуст

Будівництво скверу між вул.Івана Чендея та вул.Нарцисова в с.Кіреші, 
Хустської міської ради

Реконструкція   існуючих гаражів Хустської міської ради під центр 
надання адміністративних послуг на 25 робочих місць в м.Хуст по 

вул.900-річчя Хуста №27 

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 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)
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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, %

0615045 5045 0810 2,194,083.00 785,985.00

 -"-  -"-  -"-

2019-2020 2,194,083.00

40,285.00

35.8

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

1000000 10 429,031.00 -13,248.00

1010000 10 429,031.00 -13,248.00

1017325 7325 0443 Реконструкція мережі електропостачання стадіону "Карпати" в м.Хуст 2018-2019 429,031.00 -13,248.00 49.1

Всього 43,974,810.00 -2,045,458.00

Секретар ради                                                                                                                                                                             Володимир  ЕРФАН

Будівнгицтво мультифункціональних майданчиків для занять 
ігровими видами спорту

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)

Управління культури, молоді і спорту (головний 
розпорядник)

Управління культури, молоді і спорту (відповідальний 
виконавець)

Будівництво1 споруд, установ та закладів  фізичної культури і 
спорту


	дод.

