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Код 
Програмної 
класифікаці
ї видатків та 
кредитуван

ня місцевого 
бюджету

Код Типової
програмної
класифікаці

ї
видатків та
кредитуван

ня
місцевого
бюджету

Код
Функціона

льної
класифікац

ії
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, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 Виконавчий комітет (головний розпорядник) 2,157,653.00

0210000 Виконавчий комітет (відповідальний 
виконавець) 2,157,653.00

0215046 5046 0810

Будівництво нових, реконструкція та 
капітальний ремонт існуючих спортивних 

п'ятдесятиметрових і двадц'ятип'ятиметрових 
басейнів

Будівництво міського комунального басейну  в м.Хуст  Закарпатської 
області 2020-2022 60,000,000.00 0.0 -500,000.00 0.8

у тому числі:

проектні роботи 500,000.00 -500,000.00 100.0

0217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

Приєднання та підключення до електромережі КНС по вул.Пушкіна в 
м.Хуст 2020 60,000.00 0.0 60,000.00 100.0

0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної 
власності

Будівництво сонячної електростанції для електропостачання водозабору 
"Ріка" Хустського ВУВКГ по вул.Жайворонкова в м.Хуст Закарпатської 
області

2020-2021 14,756,500.00 0.0 30,000.00 30.0

у тому числі:

проектні роботи 80,000.00 30,000.00 100.0

0217340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

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

2019-2020 10,731,369.00 2.8 43,000.00 2.8

Додаток № 3
до рішення Х сесії Хустської міської ради

VII скликання від   10.02.2020 року  №1829                                          
Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2019 року №1768 

«Про міський бюджет м.Хуст на 2020 рік» 

Зміни до Розподілу 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

07204100000
  (код бюджету)        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0217461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету
2,524,653.00

Капітальний ремонт вул.Львівська в м.Хуст, Закарпатська область 2018-2021 91,190,969.00 83.3 -1,843,606.00 100.0

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Вишнева в м.Хуст, 
Закарпатської області 2020-2021 2,000,000.00 0.0 30,000.00 1.0

у тому числі:
проектні роботи 30,000.00 30,000.00 1.0

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Вайди в м.Хуст, 
Закарпатської області 2019-2021 7,926,620.00 4.0 1,000,000.00 13.0

Капітальний ремонт дорожнього покриття  вул. Панькевича в м.Хуст, 
Закарпатської області 2020 1,865,811.00 55.0 1,031,406.00 100.0

у тому числі:
проектні роботи 40,000.00 40,000.00 100.0

Капітальний ремонт дорожнього покриття  вул. Гойди від вул.Зоряна до 
вул.Чижмаря в м.Хуст, Закарпатської області 2020 1,928,372.00 64.0 1,228,372.00 100.0

у тому числі:
проектні роботи 40,000.00 40,000.00 100.0
Капітальний ремонт дорожнього покриття  вул. Грицака в м.Хуст, 
Закарпатської області 2020 1,778,481.00 61.0 1,078,481.00 100.0

у тому числі:
проектні роботи 40,000.00 40,000.00 100.0

0600000 Управління освіти, релігій та у справах 
національностей (головний розпорядник) 500,000.00

0610000 Управління освіти, релігій та у справах 
національностей (відповідальний виконавець) 500,000.00

0615046 5046 0810

Будівництво нових, реконструкція та 
капітальний ремонт існуючих спортивних 

п'ятдесятиметрових і двадц'ятип'ятиметрових 
басейнів

Нове будівництво спортивного двадцятип'ятиметрового басейну   в м.Хуст  
Закарпатської області 2020-2022 60,000,000.00 0.0 500,000.00 0.8

у тому числі:

проектні роботи 500,000.00 500,000.00 100.0

Всього х х х 2,657,653.00 х
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Секретар ради                                                                                                                                                                                                Володимир ЕРФАН
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