
грн.

Код 

Програмн

ої 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевого 

бюджету

Код Типової

програмної

класифікаці

ї

видатків та

кредитуван

ня

місцевого

бюджету

Код

Функціон

альної

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 

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

бюджетног

о

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 02 Виконавчий комітет (головний розпорядник) 1 500 000

0210000 02 Виконавчий комітет (відповідальний виконавець) 1 500 000

0212010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню

Капітальний ремонт з переплануванням приймального та дитячого 

відділень КНП "Хустська ЦРЛ ім.Віцинського О.П." під відділення 

екстреної (невідкладної) медичної допомоги по вул. І.Франка, 113, в 

м.Хуст

2020-2021 10 410 263 68,1 1 500 000 100

0600000 06
Управління освіти, релігій та у справах 

національностей (головний розпорядник)
11 050 600

0610000 06
Управління освіти, релігій та у справах 

національностей (відповідальний виконавець)
11 050 600

0615046 5046 0810

Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт 

існуючих спортивних п'ятдесятиметрових і 

двадц'ятип'ятиметрових басейнів

Будівництво спортивного двадцятип'ятиметрового басейну по вул.Степана 

Бандери, 1а  в м.Хуст  Закарпатської області
2020-2022 106 700 000 11 050 600 0,8

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х Х 12 550 600 Х

Додаток № 4

до рішення  I сесії Хустської міської ради

 VIII скликання від 29.01.2021 року  № 58                                                                                                                             

Секретар ради                                                                                                                                                  Василь ГУБАЛЬ                                                                                                                                                                      

Зміни до Розподілу коштів бюджету розвитку  на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію,  капітальний ремонт об’єктів виробничої, 

комунікаційної та соціальної інфраструктури  за об'єктами у 2021 році

07561000000

1


