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      ( грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0216050 6050 0620 2,546,886

2019-2021 2,991,245 0.3 200,000 6.7

2019-2021 1,914,091 0.5 200,000 10.4

2019-2021 1,689,433 0.6 200,000 11.8

2019-2021 3,285,609 0.2 200,000 6.1

2019-2021 1,225,063 0.4 200,000 16.3

2020-2021 2,100,000 50,000 2.4

у тому числі:

проектні роботи 50,000 50,000 100.0

2019-2020 1,730,200 0.4 67,318 3.9

у тому числі:

проектні роботи 67,318 67,318 100.0

Додаток № 4
до рішення IХ  сесії Хустської міської ради

VII скликання від  16.12.2019 року № 1750                  
                                      

Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції,  реставрації та капітального ремонту 
об'єктів виробничої,комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2020 році

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитуванн
я

місцевого
бюджету

Код
Функціонал

ьної
класифікаці

ї
видатків та
кредитуван

ня
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, 
у тому числі проектні роботи

Загальна 
тривалість 

будівництва 
(рік початку і 
завершення)

Загальна
вартість

будівництва,
гривень

Рівень
виконання

робіт на
початок

бюджетного
періоду, %

Обсяг видатків 
бюджету 

розвитку, які 
спрямовуються 
на будівництво 

об'єкта у 
бюджетному 

періоді, гривень

Рівень 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

Попередження аварій та запобігання 
техногенним катастрофам у житлово-
комунальному господарстві та на інших 
аварійних об’єктах комунальної власності

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

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

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

Реконструкція ділянки міського водопроводу по 
вул.Карпатської України в м.Хуст

Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул. 9-го 
Травня в м.Хуст

Реконструкція системи водопостачання по вул. С.Паппа в 
м.Хуст

Реконструкція каналізаційної мережі по  вул. воєводи 
Петенька в м. Хуст 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитуванн
я

місцевого
бюджету

Код
Функціонал

ьної
класифікаці

ї
видатків та
кредитуван

ня
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, 
у тому числі проектні роботи

Загальна 
тривалість 

будівництва 
(рік початку і 
завершення)

Загальна
вартість

будівництва,
гривень

Рівень
виконання

робіт на
початок

бюджетного
періоду, %

Обсяг видатків 
бюджету 

розвитку, які 
спрямовуються 
на будівництво 

об'єкта у 
бюджетному 

періоді, гривень

Рівень 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

2020-2021 2,600,000 50,000 1.9

у тому числі:

проектні роботи 50,000 50,000 100.0

2019-2020 1,641,454 0.3 49,244 3.0

у тому числі:

проектні роботи 49,244 49,244 100.0

2019-2021 3,413,254 21.9 200,000 27.8

2019-2021 4,344,135 0.6 130,324 3.0

2019-2020 718,048 4.7 457,001 100.0

2020 289,815 289,815 100.0

2020 253,184 253,184 100.0

0217310 7310 0443 656,177

2019-2021 2,997,590 0.8 200,000 6.7

2019-2021 1,206,734 0.4 47,063 3.9

у тому числі:

проектні роботи 47,063 47,063 100.0

2019-2021 1,150,164 0.4 44,856 3.9

у тому числі:

проектні роботи 44,856 44,856 100.0

Реконструкція системи водопостачання по вул. 900-річчя 
Хуста в м.Хуст

Реконструкція каналізаційної мережі по вул.Карпатської 
України  в м. Хуст 

Реконструкція зовнішньої системи водопостачання 
мікрорайону по вул.К.Набережна, №2,3,4,5,6 в м.Хуст із 
будівництвом станції третього підйому

Реконструкція напірної каналізаційної мережі від КНС 
мікрорайону вул.Садова, через річку Ріка   до колектора 
вул. А.Волошина в м.Хуст Закарпатської області. 
Коригування                             

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

Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення м.Хуст, 
вул. Островського, Вайди, Комарова, Затишна

Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення м.Хуст, 
вул. Щорса, Логойдових, Висока, Карпатська, Ковпака, 
Ромжі, Долиная

Будівництво1 об'єктів житлово-комунального 
господарства

Будівництво підводящого водопроводу до с.Кіреші в 
м.Хуст

Будівництво каналізаційної мережі по вул. Володимира 
Бірчака, вул.Марка Вовчка  в м. Хуст 

Будівництво каналізаційної мережі по вул. Івана Смереки, 
вул.Марка Вовчка  в м. Хуст 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитуванн
я

місцевого
бюджету

Код
Функціонал

ьної
класифікаці

ї
видатків та
кредитуван

ня
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, 
у тому числі проектні роботи

Загальна 
тривалість 

будівництва 
(рік початку і 
завершення)

Загальна
вартість

будівництва,
гривень

Рівень
виконання

робіт на
початок

бюджетного
періоду, %

Обсяг видатків 
бюджету 

розвитку, які 
спрямовуються 
на будівництво 

об'єкта у 
бюджетному 

періоді, гривень

Рівень 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

2019-2021 1,252,666 0.4 49,127 3.9

у тому числі:

проектні роботи 49,127 49,127 100.0

2020-2021 1,134,890 0.4 44,261 3.9

у тому числі:

проектні роботи 44,261 44,261 100.0

2020-2021 1,958,501 0.3 76,374 3.9

у тому числі:

проектні роботи 76,374 76,374 100.0

2019-2020 2,116,105 0.3 63,483 3.0

у тому числі:

проектні роботи 63,483 63,483 100.0

2019-2020 1,033,777 0.3 31,013 3.0

у тому числі:

проектні роботи 31,013 31,013 100.0

2020-2021 1,500,000 50,000 3.3

у тому числі:
проектні роботи 50,000 50,000 100.0

2020-2021 1,600,000 50,000 3.1

у тому числі:

проектні роботи 50,000 50,000 100.0

0217361 7361 0490 600,000

2019-2021 5,251,204 0.8 200,000 3.8

Будівництво каналізаційної мережі по вул. Тиводара 
Легоцького, вул.Марка Вовчка  в м. Хуст 

Будівництво каналізаційної мережі по вул. академіка 
Ерделі, вул.Марка Вовчка  в м. Хуст 

Будівництво каналізаційної мережі по вул.Лизанця  в м. 
Хуст 

Будівництво каналізаційної мережі по  вул. 
Коцюбинського в м. Хуст 

Будівництво каналізаційної мережі по  вул. Спортивна в м. 
Хуст 

Будівництво ділянки міського водопроводу по вул.Бірчака 
в м.Хуст

Будівництво ділянки міського водопроводу по 
вул.Легоцького в м.Хуст

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

Капітальний ремонт дорожнього покриття  вул. 
Грушевського в м. Хуст  Закарпатської області, 
(коригування)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитуванн
я

місцевого
бюджету

Код
Функціонал

ьної
класифікаці

ї
видатків та
кредитуван

ня
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, 
у тому числі проектні роботи

Загальна 
тривалість 

будівництва 
(рік початку і 
завершення)

Загальна
вартість

будівництва,
гривень

Рівень
виконання

робіт на
початок

бюджетного
періоду, %

Обсяг видатків 
бюджету 

розвитку, які 
спрямовуються 
на будівництво 

об'єкта у 
бюджетному 

періоді, гривень

Рівень 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

2019-2021 18,491,531 0.6 200,000 1.7

2019-2021 8,074,954 1.2 200,000 3.7

0217461 7461 0456 4,930,000

2018-2021 91,190,969 83.3 3,000,000 100.0

2018-2021 6,784,237 36.1 500,000 43.4

2018-2021 3,270,304 49.1 300,000 58.3

2019-2021 3,566,139 1.7 200,000 6.4

2019-2021 2,456,503 6.1 200,000 14.2

2019-2021 7,926,620 1.5 200,000 4.0

2020-2021 4,000,000 60,000 1.5

у тому числі:

проектні роботи 60,000 60,000 100.0

2020 2,000,000 50,000 2.5

у тому числі:
проектні роботи 50,000 50,000 100.0

2020 700,000 40,000 5.7

у тому числі:

проектні роботи 40,000 40,000 100.0

2020 700,000 40,000 5.7

у тому числі:

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 
Небесної Сотні від №122 до дороги НО9 в м. Хуст, 
Закарпатської області 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шутка 
від вул. Грушевського до дороги НО9 в м. Хуст, 
Закарпатської області

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

Капітальний ремонт вул.Львівська в м.Хуст, Закарпатська 
область

Капітальний ремонт дорожнього покриття  по вул. 
Борканюка від вул. Волошина до стадіону "Карпати" в м. 
Хуст, Закарпатської області (коригування)

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

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Сливова 
від №34 до вул. І. Франка в м. Хуст Закарпатської області

Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Гетьмана 
Пилипа Орлика в м. Хуст

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

Капітальний ремонт дорожнього покриття  вул. 900-річчя 
Хуста в м.Хуст, Закарпатської області

Капітальний ремонт дорожнього покриття  вул. С.Паппа в 
м.Хуст, Закарпатської області

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

Капітальний ремонт дорожнього покриття  вул. Гойди від 
вул.Зоряна до вул.Чижмаря в м.Хуст, Закарпатської 
області
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитуванн
я

місцевого
бюджету

Код
Функціонал

ьної
класифікаці

ї
видатків та
кредитуван

ня
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, 
у тому числі проектні роботи

Загальна 
тривалість 

будівництва 
(рік початку і 
завершення)

Загальна
вартість

будівництва,
гривень

Рівень
виконання

робіт на
початок

бюджетного
періоду, %

Обсяг видатків 
бюджету 

розвитку, які 
спрямовуються 
на будівництво 

об'єкта у 
бюджетному 

періоді, гривень

Рівень 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

проектні роботи 40,000 40,000 100.0

2020 700,000 40,000 5.7

у тому числі:

проектні роботи 40,000 40,000 100.0

2020-2021 2,000,000 40,000 2.0

у тому числі:
проектні роботи 40,000 40,000 100.0

2020-2021 2,000,000 40,000 2.0

у тому числі:
проектні роботи 40,000 40,000 100.0

2019-2021 2,699,950 15.9 200,000 23.3

2020 1,200,000 20,000 1.7

у тому числі:

проектні роботи 20,000 20,000 100.0

0600000 4,000,000

0610000 4,000,000

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 400,000

2020 2,000,000 100,000 5.0

у тому числі:

проектні роботи 100,000 100,000 100.0

2020 2,000,000 100,000 5.0

у тому числі:

проектні роботи 100,000 100,000 100.0

2020 4,000,000 200,000 5.0

у тому числі:

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

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

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

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

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

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

Капітальний ремонт даху  ДНЗ №3  в м.Хуст, 
вул.Жайворонкова, 1а

Капітальний ремонт даху  ДНЗ №7  в м.Хуст, вул.Небесної 
Сотні,18

Капітальний ремонт огорожі  ДНЗ №8  в м.Хуст, 
вул.Августина Волошина
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитуванн
я

місцевого
бюджету

Код
Функціонал

ьної
класифікаці

ї
видатків та
кредитуван

ня
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, 
у тому числі проектні роботи

Загальна 
тривалість 

будівництва 
(рік початку і 
завершення)

Загальна
вартість

будівництва,
гривень

Рівень
виконання

робіт на
початок

бюджетного
періоду, %

Обсяг видатків 
бюджету 

розвитку, які 
спрямовуються 
на будівництво 

об'єкта у 
бюджетному 

періоді, гривень

Рівень 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

0611020 1020 0921 130,000

Капітальний ремонт частини даху  ЗОШ №4  в м.Хуст 2020 1,600,000 80,000 5.0

у тому числі:

проектні роботи 80,000 80,000 100.0

2020-2021 1,000,000 50,000 5.0

у тому числі:

проектні роботи 50,000 50,000 100.0

0611040 1040 0922 2020-2021 5,800,000 600,000 10.3

у тому числі:

проектні роботи 145,000 145,000 100.0

0617321 7321 0443 2,070,000

2020-2022 60,000,000 500,000 0.8

у тому числі:
проектні роботи 500,000 500,000 100.0

2018-2020 5,648,000 80.0 1,000,000 100.0

2020-2021 2,000,000 100,000 5.0

у тому числі:

проектні роботи 100,000 100,000 100.0

2019-2022 4,853,500 1.8 470,000 11.4

у тому числі:

проектні роботи 470,000 470,000 100.0

0617361 7361 0490 2018-2022 10,500,000 20.0 800,000 27.6

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами (в 
т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

Капітальний ремонт спортивного залу ЗОШ І-ІІІ ст.№5  в 
м.Хуст

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

Капітальний ремонт основного навчального корпусу 
(другий і третій поверхи, дах, водовідведення і 
впорядкування прилеглої території кам'яною плиткою) 
Гімназії-інтернату міста Хуста Закарпатської області

Будівництво-1 освітніх установ та закладів

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

Реконструкція з добудовою кухонного блоку дошкільного 
НВК №1 в м.Хуст, вул.Садова №6

Реконструкція харчоблоку  ДНЗ №8  в м.Хуст, 
вул.Августина Волошина

Реконструкція господарського комплексу ЗОШ І-ІІІ ст. №4 
 в м.Хуст.Коригування

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

Реконструкція ДНЗ в м.Хуст по вул.Небесної Сотні,61 в 
м.Хуст. Коригування
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитуванн
я

місцевого
бюджету

Код
Функціонал

ьної
класифікаці

ї
видатків та
кредитуван

ня
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, 
у тому числі проектні роботи

Загальна 
тривалість 

будівництва 
(рік початку і 
завершення)

Загальна
вартість

будівництва,
гривень

Рівень
виконання

робіт на
початок

бюджетного
періоду, %

Обсяг видатків 
бюджету 

розвитку, які 
спрямовуються 
на будівництво 

об'єкта у 
бюджетному 

періоді, гривень

Рівень 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

у тому числі:

проектні роботи 100,000 100,000 100.0

1000000 54,277

1010000 54,277

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 2020 600,000 54,277 9.0

у тому числі:

проектні роботи 54,277 54,277 100.0

Секретар ради                                                                                                                                                                                                Володимир ЕРФАН

Управління культури, молоді і спорту 
(головний розпорядник)

Управління культури, молоді і спорту 
(відповідальний виконавець)

Капітальний ремонт даху Хустської міської бібліотеки по 
вул.Рєпіна,3 в м.Хуст
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