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0200000 02 Виконавчий комітет (головний розпорядник) 14 958 667,00

0210000 02 Виконавчий комітет (відповідальний виконавець) 14 958 667,00

0212010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню
1 380 000,00

- " - - " - - " - - " -

Капітальний ремонт з переплануванням приймального та дитячого 

відділень комунального некомерційного підприємства "Хустська 

центральна районна лікарня ім.Віцинського О.П." під відділення 

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

м.Хуст Коригування

2020-2021 10 410 263,00 68,1 1 130 000,00 100,0

- " - - " - - " - - " -

Реконструкція  зовнішніх мереж електропостачання КНП Хустська ЦЛ 

ім.Віцинського О.П." м.Хуст. Вул. І.Франка, 113   (за рахунок іншої 

субвенції з місцевого бюджету)

2021 1 423 386,00 3,0 250 000,00 20,0

0216050 6050 0620

Попередження аварій та запобігання техногенним 

катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на 

інших аварійних об'єктах комунальної власності

534 722,00

- " - - " - - " - - " - Капітальний ремонт системи каналізації по вул.Кубинця в м.Хуст 2021 49 722,00 0,0 49 722,00 100,0

- " - - " - - " - - " -
Реконструкція системи водопостачання по вул. 900-річчя Хуста в 

м.Хуст
2020-2021 1 570 333,00 43,2 465 000,00 67,5

- " - - " - - " - - " -
Реконструкція ділянки міського водопроводу  по вул. воєводи Петенька 

в м.Хуст
2021-2022 2 243 927,00 3,2 10 000,00 3,3

Додаток № 6

до рішення  I сесії Хустської міської ради

 VIII скликання від 31.03.2021 року  № 153                                                                                                                              

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

 (код бюджету)        
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- " - - " - - " - - " -
Реконструкція каналізаційної мережі по  вул. воєводи Петенька в м. 

Хуст 
2021-2022 1 791 823,00 5,3 10 000,00 5,4

0217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 771 640,00

- " - - " - - " - - " -
Будівництво ділянки міського водопроводу по вул.Івана Смереки в 

м.Хуст
2020-2021 950 000,00 40 622,00 4,3

- " - - " - - " - - " -
Будівництво ділянки міського водопроводу по вул. Тиводара 

Легоцького в м.Хуст
2020-2021 1 067 768,00 23,0 656 422,00 84,5

- " - - " - - " - - " -
Будівництво каналізаційної мережі по вул. Володимира Бірчака, 

вул.Марка Вовчка  в м. Хуст. Коригування
2020-2021 1 045 679,00 87,5 24 596,00 89,8

- " - - " - - " - - " -
Будівництво каналізаційної мережі по вул.Чехова  в м.Хуст  

Закарпатської області
2020-2021 4 532 705,00 2,8 10 000,00 3,0

- " - - " - - " - - " -
Будівництво мосту через р.Ріка в урочищі Городилово м.Хуст, 

Закарпатської області
2020-2021 14 760 360,00 5,5 10 000,00 5,6

- " - - " - - " - - " -
Будівництво каналізаційної мережі по вул.Лизанця  в м. Хуст . 

Коригування
2020-2021 1 835 368,00 2,4 30 000,00 4,0

0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності 238 337,00

- " - - " - - " - - " - Реконструкція мережі електропостачання стадіону "Карпати" в м.Хуст 2018-2021 429 031,00 88,0 94 450,00 100,0

- " - - " - - " - - " -
Реконструкція покрівлі гаража-бокса будівлі комунальної власності 

територіальної громади  по вул.Колгоспна, 3 в м.Хуст. Коригування
2019-2021 1 378 316,00 0,0 41 871,00 3,0

- " - - " - - " - - " -
Капітальний ремонт частини фасаду та  покрівлі будівлі комунальної 

власності територіальної громади  по вул.Івана Губаля,1 в м.Хуст
2020-2021 835 109,00 3,9 10 000,00 5,1

- " - - " - - " - - " - Капітальний ремонт території та фасаду Хустської міської ради 2020-2021 5 239 179,00 4,9 10 000,00 5,1

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

Коригування
2020-2021 3 179 482,00 92,0 52 016,00 100,0

- " - - " - - " - - " - у тому числі: проектні роботи 43 490,00

- " - - " - - " - - " -
Реконструкція скверу на розі  вулиць Духновича  та Добрянського у 

м.Хуст
2021 30 000,00

- " - - " - - " - - " - у тому числі: проектні роботи 30 000,00
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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.

2019-2021 10 731 369,00 200 000,00 1,9

0217367 7367 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації 

заходів, спрямованих на розвиток системи охорони 

здоров'я у сільській місцевості

Капітальний ремонт амбулаторії Хустського центру ПМСД в 

с.Бороняво
2020-2021 2 850 100,00 114 559,00 100

0217461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
11 649 409,00

-"- -"- -"- -"-
Капітальний ремонт дорожного покриття  по вул.Борканюка в м.Хуст, 

Закарпатської області 
2018-2021 2 354 678,00 1,2 10 000,00 1,6

-"- -"- -"- -"-
Капітальний ремонт дорожного покриття по вул.Бр.Шерегіїв  в м.Хуст, 

Закарпатської області
2020-2021 1 561 166,00 1,4 10 000,00 2,0

-"- -"- -"- -"-
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Лаборця в м.Хуст, 

Закарпатської області
2021 1 425 293,00 1,5 10 000,0 2,0

-"- -"- -"- -"-
Капітальний ремонт дорожного покриття по  вул.Е.Егана, Ю.Вірага  в 

м.Хуст, Закарпатської області
2020-2021 1 631 834,00 2,5 10 000,0 3,0

-"- -"- -"- -"-

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Зарічна в с. Зарічне 

Хустської міської ради Закарпатської області (Капітальний ремонт 

автомобільної дороги місцевого значення С 071302 Хуст-Зарічне 

км0+000-7+000)         

2021 7 932 007,00 0,5 10 000,0 0,6

-"- -"- -"- -"-
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.М.Лизанця в м.Хуст, 

Закарпатської області
2021 1 403 422,00 1,5 10 000,00 2,0

-"- -"- -"- -"-
Капітальний ремонт дорожнього покриття  вул.Тиха в м.Хуст, 

Закарпатської області
2020-2021 1 478 519,00 1,7 10 000,00 2,2

-"- -"- -"- -"-
Капітальний ремонт дорожнього покриття  вул.Сонячна в м.Хуст, 

Закарпатської області
2020-2021 1 496 954,00 2,0 10 000,00 2,5

-"- -"- -"- -"-
Капітальний ремонт дорожнього покриття  вул.Степана Росохи м.Хуст, 

Закарпатської області
2020-2021 2 444 201,00 2,0 10 000,00 2,4

-"- -"- -"- -"-
Капітальний ремонт дорожного покриття по вул. Паркова в с.Кіреші 

Хустської міської ради Закарпатської області
2020-2021 1 442 857,00 2,0 10 000,00 2,5
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-"- -"- -"- -"-
Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Братів Реваїв м.Хуст, 

Закарпатсьої області
2020-2021 954 124,00 2,0 10 000,00 3,0

-"- -"- -"- -"-
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Заводська в м.Хуст, 

Закарпатської області
2020-2021 6 059 874,00 5,0 10 000,00 5,2

-"- -"- -"- -"-
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. В.Івасюка в с.Чертіж, 

Хустської міської ради, Закарпатської області
2020-2021 6 010 068,00 5,0 10 000,00 5,2

-"- -"- -"- -"-
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Павловича в м.Хуст, 

Закарпатської області
2020-2021 2 394 676,00 5,0 10 000,00 5,4

-"- -"- -"- -"-
Капітальний ремонт тротуарів по вул. Чайковського в м.Хуст, 

Закарпатської області
2020-2021 5 594 129,00 3,3 10 000,00 3,7

-"- -"- -"- -"-
Капітальний ремонт тротуару по вул.Жайворонкова в м.Хуст, 

Закарпатської області
2020-2021 350 216,00 5,7 10 000,00 8,5

-"- -"- -"- -"- Капітальний ремонт вул. Дружби в с. Сокирниця. Коригування 2020-2021 2 101 625,00 1,5 10 000,00 2,0

-"- -"- -"- -"-
"Капітальний ремонт  вул. Травнева  (від   вул.Дружби до буд №129)  

с.Стеблівка Хустського району"
2020-2021 1 493 471,00 1,5 10 000,00 2,0

-"- -"- -"- -"-

"Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Задорожнього  (від 

ПК9+50 до ПК14+25) в с.Крива Хустського району  Закарпатської 

області"

2020-2021 1 461 682,00 1,5 10 000,00 2,0

-"- -"- -"- -"-

Капітальний ремонт під'їздної дороги до с.Вертеп та вул.Садова в 

с.Вертеп Рокосівської сільської ради Хустського району Закарпатської 

області

2020-2021 9 935 005,00 0,1 10 000,00 0,2

-"- -"- -"- -"- Капітальний ремонт вул. Садова у с. Іза 2020-2021 613 361,00 3,1 10 000,00 4,7

-"- -"- -"- -"-
Капітальний ремонт вул.Мала Лунка с. Лунка Копашнівської сільської 

ради. Коригування
2020-2021 1 071 140,00 1,6 10 000,00 2,6

-"- -"- -"- -"-
"Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Миру в с.Бороняво 

Хустської ТГ, Закарпатської області"
2020-2021 3 500 000,00 0 49 000,00 1,4

-"- -"- -"- -"-
"Капітальний ремонт вул.І.Франка від вул.Центральна до кладовища у 

с. Н.Селище Хустського району"
2020-2021 6 595 331,00 0,9 10 000,00 0,9

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

Коригування
2018-2021 7 295 718,00 79,5 1 596 754,00 100,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-"- -"- -"- -"-
Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Гетьмана Пилипа Орлика 

в м. Хуст 
2020-2021 2 702 410,0 29,1 1 939 755,00 100,0

-"- -"- -"- -"-
Капітальний ремонт під'їзду та парковки до ДНЗ №3 по 

вул.Жайворонкова в м.Хуст, Закарпатської області
2020-2021 1 152 664,00 26,1 861 976,00 100,0

-"- -"- -"- -"-
Капітальний ремонт дорожного покриття по вул.Підприємницька в 

м.Хуст, Закарпатської області
2020-2021 3 875 454,00 19,0 3 141 142,00 100,0

-"- -"- -"- -"-
Капітальний ремонт дорожнього покриття   вул. Грушевського в м. 

Хуст  Закарпатської області. (Коригування)
2019-2021 5 251 204,00 88,6 89 259,00 89,2

-"- -"- -"- -"-
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Жайворонкова (від 

№44 до вул.Чижмаря) в м.Хуст, Закарпатської області
2020-2021 1 454 206,00 25,5 1 126 009,00 100,0

-"- -"- -"- -"-

Капітальний ремонт дорожного покриття проїзду біля 

багатоповерхового будинку по вул.Жайворонкова 38а   в м.Хуст, 

Закарпатської області

2020-2021 1 067 519,00 45,5 589 370,00 100,0

-"- -"- -"- -"-

Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзду біля 

багатоповерхового будинку по вул.Жайворонкова 40а - 40б в м.Хуст 

Закарпатської області

2020-2021 969 595,00 96,7 2 216,00 100,0

-"- -"- -"- -"-
Капітальний ремонт дорожнього покриття  по вул.Замкова від 

вул.І.Франка до №8а  в м.Хуст, Закарпатської області
2020-2021 1 349 617,00 95,8 3 609,00 100,0

-"- -"- -"- -"-
Капітальний ремонт дорожнього покриття  по вул.М.Долиная   в м.Хуст 

Закарпатської області
2020-2021 963 172,00 96,3 1 712,00 100,0

-"- -"- -"- -"-
Капітальний ремонт дорожнього покриття  по вул.Карпатська  в м.Хуст 

Закарпатської області
2020-2021 850 343,00 96,0 1 277,00 100,0

-"- -"- -"- -"-
Капітальний ремонт дорожнього покриття  по вул.Суворова  в м.Хуст, 

Закарпатської області
2019-2021 3 758 992,00 3,4 869,00 3,4

-"- -"- -"- -"-
Капітальний ремонт дорожнього покриття  по вул.Мічуріна  в м.Хуст 

Закарпатської області
2020-2021 793 066,00 52,5 381 727,00 100,0

-"- -"- -"- -"-
Капітальний ремонт частини дороги на міському кладовищі по 

вул.Сливова б/н в м.Хуст
2020-2021 487 331,00 14,8 200 000,00 56,0

-"- -"- -"- -"-
Капітальний ремонт дорожнього покриття  по вул.Сливова  в м.Хуст 

Закарпатської області
2021-2023 49 500,00

-"- -"- -"- -"- у тому числі: проектні роботи 49 500,00
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-"- -"- -"- -"-
Влаштування тротуарів на під'їзній дорозі с.Рокосово Закарпатської 

області
2021-2022 40 000,00

-"- -"- -"- -"- у тому числі: проектні роботи 40 000,00

-"- -"- -"- -"-
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. воєводи Петенька  в 

м.Хуст, Закарпатської області
2020-2021 3 000 000,00 0,0 49 500,00 2,0

-"- -"- -"- -"- у тому числі: проектні роботи 49 500,00

-"- -"- -"- -"-
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Сливова від №34 до 

вул. І.Франка в м.Хуст, Закарпатської області
2019-2021 4 815 761,00 5,5 466 279,00 15,1

-"- -"- -"- -"-
Капітальний ремонт тротуарів по вул.Волошина від вул.Садова до 

вул.Бортнянського  в м.Хуст, Закарпатської області
2020-2021 4 065 228,00 0,1 38 609,00 1,0

-"- -"- -"- -"-
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Володимира Бірчака  

в м.Хуст, Закарпатської області
2020-2021 1 740 000,00 0,6 41 876,00 3,0

-"- -"- -"- -"-

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Волошина (від 

залізничного переїзду до мосту через р. Ріка), в м. Хуст, Закарпатської 

області

2020-2021 8 860 980,00 0,0 48 970,00 0,5

-"- -"- -"- -"-

Реконструкція дороги до памятки архітектури національного значення 

"Руїни Хустського замку" з благоустроєм прилеглої території для 

покращення туристичної привабливості міста Хуста Коригування

2019-2021 21 306 239,00 15,0 700 000,00 18,2

0218311 8311 0511
Охорона та раціональне використання природних 

ресурсів 
70 000,00

- " - - " - - " - - " -

"Реконструкція берегоукріплення та перепадів потічка «Сільський» в 

межах с. Рокосово, Хустського району Закарпатської області". 

Коригування

2021 15 181 164,00 1,5 10 000,00 2,1

- " - - " - - " - - " -
Регулювання русла р.Хустець від з/д мосту до вул. І. Франка в м.Хуст. 

Коригування
60 000,00

0600000 06
Управління освіти, релігій та у справах 

національностей (головний розпорядник)
1 490 763,00

0610000 06
Управління освіти, релігій та у справах 

національностей (відповідальний виконавець)
1 490 763,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 520 000,00

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

Закарпатської області
2021-2022 2 021 300,00 510 000,00 1,0
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-"- -"- -"- -"-
Капітальний ремонт даху будівлі Стеблівського ДНЗ, в с.Стеблівка, 

вул.Дружби,3
2021-2022 2 467 022,00 10 000,00 1,0

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти 
79 790,00

-"- -"- -"- -"-
Капітальний ремонт частини даху ЗОШ  I-III ст. №4 по вул.Керамічна, 

17 в м.Хуст, Закарпатської області
2021-2022 833 995,00 10 000,00 1,0

-"- -"- -"- -"-
Капітальний ремонт спортивного залу у ЗОШ I-III ст. №2 в м.Хуст по 

вул.Свободи,10
2021-2022 1 916 700,00 49 790,00 1,0

-"- -"- -"- -"-

Капітальний ремонт приміщень загальноосвітньої школи I-III ст. в с. 

Нижнє Селище по вул.Центральній буд.95, Хустського району 

Закарпатської області

2021-2022 7 712 563,00 10 000,00 1,0

-"- -"- -"- -"-
Капітальний ремонт Хустської спеціалізованої школи №1 імені 

Августина Волошина в м.Хуст. Коригування
2021-2022 1 000 000,00 10 000,00 1,0

0611041 1041 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти 
257 989,00

-"- -"- -"- -"-

Реконструкція ЗОШ I-III ст. із влаштуванням внутрішніх вбиралень 

с.Олександрівка, Хустського району  (за рахунок  залишку коштів 

освітньої субвенції)

2020-22021 750 000,00 123 192,00 100,0

-"- -"- -"- -"-
Реконструкція внутрішніх вбиралень Кошелівської ЗОШ I-III  ст,  

Хустського району (за рахунок  залишку коштів освітньої субвенції)
2020-22021 750 000,00 134 797,00 80,0

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 106 700 000,00 -11 050 600,00 1,0

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, №1 А  в м.Хуст  Закарпатської області. 

Коригування.

2020-2022 146 478 319,00 9 860 600,00 1,0

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 585 257,00

-"- -"- -"- -"-
Реконструкція ДНЗ в с.Іза по вул.Центральній, №152 Хустського 

району. Коригування
2021-2022 2 000 000,00 10 000,00 1,0
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-"- -"- -"- -"- Реконструкція системи опалення з влаштуванням твердопаливної 

котельні ДНЗ в с.Копашнево Хустського району. Коригування.

2021 1 578 052,00 36 650,00 1,0

-"- -"- -"- -"-

Реконструкція спортивного майданчика під штучне покриття 

Сокирницької ЗОШ  I-III ст. в с.Сокирниця по вул.Центральна, №83  

Хустського району Закарпатської області

2021-2022 833 995,00 10 000,00 1,0

-"- -"- -"- -"-
Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям 

Стеблівської ЗОШ I-III ст.в с.Стеблівка по вул.Салдобошська,154
2019-2021 1 540 891,00 8 607,00 1,0

-"- -"- -"- -"-
Реконструкція території спеціалізованої школи I-III ст. №1 імені 

Августина Волошина по вул.Карпатської України,16. Коригування
2021 1 000 000,00 10 000,00 1,0

-"- -"- -"- -"-

Реконструкція  частини будівлі літера "А" Липовецького ЗЗСО    I-III ст 

в селі Липовець, вул.Шевченка,1 Хустської міської ради Закарпатської 

області під структурний підрозділ ЗДО

2021-2022 1 000 000,00 510 000,00 1,0

0617361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку

Будівництво корпусів Рокосівської ЗОШ I-III ст. в с.Рокосово, 

Хустського району
2021 12 397 751,00 1 200 000,00 1,0

0617363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій

Капітальний ремонт фасаду будівлі початкових класів загальноосвітної 

школи I-III ступенів в с.Бороняво Хустського району (за рахунок 

залишку коштів  субвенції з державного бюджету: на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)

2020-2021 1 500 000,00 37 727,00 100,0

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х Х 16 449 430,00 Х

Секретар ради                                                                                                                                                  Василь ГУБАЛЬ                                                                                                                                                                      
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