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Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році

грн.

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0200000 02 Виконавчий комітет (головний розпорядник) 74,440,285.00 1,458,454.00

0210000 02 Виконавчий комітет (відповідальний виконавець) 74,440,285.00 1,458,454.00

0216050 6050 0620 7,653,997.00 -64,792.00

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 1,002,404.00 -4,131.00 100.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019-2020 1,741,571.00 -2,055.00 7.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 312,816.00 -9,332.00 100.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 718,048.00 -16,786.00 100.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 3,401,948.00 -3,478.00 100.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 477,210.00 -29,010.00 100.0

Додаток № 5
до рішення ІХ сесії Хустської міської ради
VII скликання від 24.12.2019 року № 1798

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, %

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

об’єктах комунальної власності

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

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

Реконструкція мережі вуличного освітлення вул. Дружби, 
вул.Добрянського в м.Хуст

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

Реконструкція мережі вуличного освітлення м.Хуст. Лінія 
вуличного освітлення вул. Кірешська та вул.Івана Чендея 
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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 20,388,158.00 371,401.00

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 1,143,924.00 -4,464.00 35.6

 -"-  -"-  -"-  -"- Будівництво каналізаційної насосної станції  по вул.Львівська 2018-2019 2,959,858.00 -10,000.00 100.0

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

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

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 1,225,063.00 -2,414.00 100.0

 -"-  -"-  -"- 2019 2,672,007.00 20,445.00 100.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 38,000.00 -10,000.00 100.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 2018-2019 1,798,579.00 480,996.00 100.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 2,087,060.00 310.00 100.0

 -"-  -"-  -"- Будівництво ділянки міського водопроводу по вул.Тиха в м.Хуст 2018-2019 1,371,334.00 -65,255.00 100.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 1,420,843.00 -4,703.00 100.0

 -"-  -"-  -"-  -"- Будівництво підводящого водопроводу до с.Кіреші в м.Хуст 2019 2,097,590.00 -2,129.00 100.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019 2,448,402.00 -21,836.00 100.0

 -"-  -"-  -"- 2019-2020 571,482.00 -9,549.00 9.1

0217330 7330 0443 Будівництво1 інших об'єктів  комунальної власності 4,460,376.00 331,416.00

 -"-  -"-  -"-  -"- 2018-2019 1,583,075.00 355,573.00 100.0

Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства

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

в м.Хуст

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

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

Будівництво ділянки міського водопроводу по вулиці Воз'єднання 
в м.Хуст

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

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

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

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

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

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

Будівництво мережі вуличного освітлення вул.Бічна від ТП-263 в 
м.Хуст

Будівництво скверу між вул.Івана Чендея та вул.Нарцисова в 
с.Кіреші, Хустської міської ради
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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 2,877,301.00 -24,157.00 34.8

0217340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури 2019-2020 10,731,369.00 200,000.00 2.8

0217368 7368 0490 2017-2019 7,203,729.00 676,791.00 100.0

0217461 7461 0456 24,002,656.00 -56,362.00

 -"-  -"-  -"-  -"- 2019-2020 16,476,938.00 -52,361.00 2.0

 -"-  -"-  -"- 2019 230,000.00 46,000.00 100.0

 -"-  -"-  -"-  -"- 2018-2020 7,295,718.00 -50,001.00 5.2

Всього 74,440,285.00 1,458,454.00

Секретар ради                                                                                                                                                                                                               Володимир ЕРФАН

Будівництво адмінбудинку кладовища в м.Хуст по вул.Сливова, б/
н

"Реставрація пам'ятки архітектури національного значення  (охор.
№ 210/0 ) - Руїн замку (XI-XII ст., XIV-XVI ст.) в м.Хуст 

Закарпатської обл. Протиаварійні роботи."

Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з 
інших бюджетів

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 (за рахунок 

субвенції з місцевого бюджету на виконання інвестиційних 
проектів)

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

Будівництво світлофорного переходу по вул.І. Франка зупинка 
"Замкова" в м.Хуст

Реконструкція пішохідно-паркувальної зони по  вул. Замкова в м. 
Хуст. Коригування


	дод.

