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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) 68,520,317.00 2,508,487.00

0210000 02 Виконавчий комітет (відповідальний виконавець) 68,520,317.00 2,508,487.00

0216050 6050 0620 8,414,593.00 487,126.00

 -"-  -"-  -"-  -"- Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул. Вайди в м.Хуст 2019-2020 1,002,404.00 76,964.00 52.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019-2020 1,233,733.00 -48,343.00 7.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019-2020 922,332.00 -45,575.00 44.4

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 312,816.00 49,500.00 18.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 346,102.00 -1,932.00 100.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 477,210.00 340,042.00 11.1

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 718,048.00 86,725.00 7.1

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 3,401,948.00 29,745.00 8.1

Додаток № 4
до рішення  IX сесії Хустської міської ради
VII скликання від 16.12.2019  року № 1742
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Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам 
у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних 

об’єктах комунальної власності

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

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 системи каналізації по вул.Кубинця в м.Хуст Закарпатської 
області, Коригування

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

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

Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Василя Пачовського, 
Тургенєва, Володимира Гнатюка в м.Хуст Закарпатської області, 

Коригування
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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, %

0217310 7310 0443 30,239,620.00 1,169,247.00

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 3,159,900.00 -232.00 1.7

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 3,277,412.00 -10,000.00 100.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 5,298,832.00 -10,000.00 100.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 62,000.00 62,000.00 100.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 38,000.00 38,000.00 100.0

 -"-  -"-  -"-  -"- Будівництво ділянки міського водопроводу по вул.Тиха в м.Хуст 2018-2019 1,371,334.00 820,969.00 4.1

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 277,008.00 -2,414.00 100.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 2,073,994 -3,114.00 100.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 1,622,214 -16,793.00 100.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 1,718,643 5,519.00 100.0

 -"-  -"-  -"- 2019 2,448,402 -33,787.00 100.0

 -"-  -"-  -"-  -"- Будівництво ділянки міського водопроводу по вулиці Глінки в м.Хуст 2019-2020 1,559,034.00 -6,000.00 100.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019-2021 3,200,000.00 -70,454.00 7.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 2016-2019 285,953.00 -1,083.00 100.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 2018-2019 1,798,579.00 -3,316.00 100.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 2018-2019 1,798,579.00 402,294.00 100.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 2018-2019 249,736.00 -2,342.00 100.0

Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства

Під'єднання до електромережі каналізаційної насосної станції по 
вул.Львівська в м.Хуст

Будівництво системи каналізації по вулицях  Ужгородська набережна, 
Міська і Пушкіна в м.Хуст

Будівництво каналізаційної мережі  по вул, Суворова та вул.Тичини в 
м.Хуст

Приєднання до електромережі каналізаційної насосної станції (КНС) по 
вул.Суворова в м.Хуст

Приєднання до електромережі перекачуючої каналізаційної насосної 
станції (ПКНС) по вул.Суворова в м.Хуст

Будівництво каналізаційної мережі по вул. Воз'єднання  в м. Хуст 
Закарпатської області. Коригування

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

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

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

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

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

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

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

Будівництво ділянки міського водопроводу по вул.Степана Росохи в 
м.Хуст

Будівництво мережі вуличного освітлення вул.Рогача (частково), 
вул.Ващишина, вул.Молодіжна в м.Хуст
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Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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217330 7330 443 Будівництво1 інших об'єктів  комунальної власності 13,389,166.00 838,728.00

 -"-  -"-  -"-  -"- 2018-2019 1,725,061.00 23,728.00 8.1

 -"-  -"-  -"-  -"- 2018-2019 1,583,075.00 250,000.00 53.9

 -"-  -"-  -"-  -"- Будівництво адмінбудинку кладовища в м.Хуст по вул.Сливова, б/н 2,019 2,877,301.00 315,000.00 34.8

 -"-  -"-  -"-  -"- 2017-2019 7,203,729.00 250,000.00 100.0

0217461 7461 0456 2019-2020 16,476,938.00 13,386.00 2.0

0600000 06 64,450,000.00 -159,355.00

0610000 06 64,450,000.00 -159,355.00

0611020 1020 0921 2019-2020 60,000,000.00 -150,015.00 0.3

0617361 7361 0490 Реконструкція Кірешської ЗОШ І ступеню під НВК. Коригування 2019 4,450,000.00 -9,340.00 80.0

1000000 10 Управління культури, молоді та спорту (головний розпорядник) 60,178,314.00 -1,725,287.00

1010000 10 60,178,314.00 -1,725,287.00

1017363 7363 0490 2016-2019 60,178,314.00 -1,725,287.00 100.0

Всього 193,148,631.00 623,845.00

Секретар ради                                                                                                                                                                             Володимир  ЕРФАН

Влаштування системи відео реєстрації в'їзду та виїзду автотранспортних 
засобів в м.Хуст. Коригування

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. Коригування

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

"Реконструкція дороги до пам'ятки архітектури національного значення 
"Руїни Хустського замку" з благоустроєм прилеглої території для 

покращення туристичної привабливості міста Хуста"  Коригування

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 басейну у ЗОШ I-III ступенів №2 в м.Хуст, Закарпатської 
області

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

Управління культури, молоді та спорту (відповідальний 
виконавець)

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Реконструкція стадіону «Карпати» у м.Хуст по вул.Борканюка,15. II-черга-
реконструкція спортивних полів та майданчиків.  Коригування 2 Закарпатська 

область  (субвенція з державного бюджету щодо соціально-економічного 
розвитку)


	дод.

