
грн.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 02 Виконавчий комітет (головний розпорядник) 281 327,00

0210000 02
Виконавчий комітет (відповідальний виконавець)

281 327,00

0212010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню

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 3,0 150 000,00 20,0

0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності 235 471,00

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

Капітальний ремонт системи опалення - встановлення вузла комерційного обліку 

теплової енергії з лічильником тепла ультразвуковим Ду40 на об'єкті комунальної 

власності: адміністративний будинок сільської ради с.Копашнево, вул.Центральна, 

141

2021 37 276,00 37 276,00 100,0

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

Капітальний ремонт системи опалення - встановлення вузла комерційного обліку 

теплової енергії з лічильником тепла ультразвуковим Ду40 на об'єкті комунальної 

власності: адмінбудинок сільської ради с.Крайниково, вул.Садова, 1

2021 37 276,00 37 276,00 100,0

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

Капітальний ремонт системи опалення - встановлення вузла комерційного обліку 

теплової енергії з лічильником тепла ультразвуковим Ду40 на об'єкті комунальної 

власності: будівля сільської ради с.Липча, вул.Леніна, 35

2021 37 276,00 37 276,00 100,0

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

Капітальний ремонт системи опалення - встановлення вузла комерційного обліку 

теплової енергії з лічильником тепла ультразвуковим Ду40 на об'єкті комунальної 

власності: адмінбудинок сільської ради с.Нанково, 210

2021 37 276,00 37 276,00 100,0

Додаток № 5

до рішення  I сесії Хустської міської ради

 VIII скликання від 31.05.2021 року  №250                                                                                                                               

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)        

1
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початку і 

заве                        

ршення)

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень

Рівень

виконання

робіт на

початок

бюджетного
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

Капітальний ремонт системи опалення - встановлення вузла комерційного обліку 

теплової енергії з лічильником тепла ультразвуковим Ду40 на об'єкті комунальної 

власності: адмінбудівлі сільської ради с.Рокосово, вул.Центральна,90

2021 37 276,00 37 276,00 100,0

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

Капітальний ремонт системи опалення - встановлення вузла комерційного обліку 

теплової енергії з лічильником тепла ультразвуковим Ду50 на об'єкті комунальної 

власності: будівля сільської ради с.Стеблівка, вул.Салдобошська, 155

2021 49 091,00 49 091,00 100,0

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 -104 144,00 100,0

0600000 06
Управління освіти, релігій та у справах 

національностей (головний розпорядник)
12 047 800,00

0610000 06
Управління освіти, релігій та у справах 

національностей (відповідальний виконавець)
12 047 800,00

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 1 427 800,00

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

Капітальний ремонт системи опалення - встановлення вузла комерційного обліку 

теплової енергії з лічильником тепла ультразвуковим Ду50 у Боронявському закладі 

дошкільної освіти (ясла-садочок) Хустської міської ради с.Боронява, вул.Центральна, 

154

2021 49 091,00 49 091,00 100,0

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

Капітальний ремонт системи опалення - встановлення вузла комерційного обліку 

теплової енергії з лічильником тепла ультразвуковим Ду40 у Крайниківському 

закладі дошкільної освіти (ясла-сад) Хустської міської ради с.Крайниково, 

вул.Шкільна, 11

2021 37 726,00 37 276,00 100,0

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

Капітальний  ремонт системи опалення – встановлення вузла комерційного обліку 

теплової енергії з лічильником тепла ультразвуковим Ду50 у Нижньоселищенському 

закладі дошкільної освіти (ясла-садок) Хустської міської ради с. Нижнє Селище, вул.  

Демократична, 2

2021 49 091,00 49 091,00 100,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

Капітальний  ремонт системи опалення – встановлення вузла комерційного обліку 

теплової енергії з лічильником тепла ультразвуковим Ду40 у Олександрівський 

заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Хустської міської ради с.Олександрівка, 

вулиця Жовтнева, будинок 2

2021 37 726,00 37 276,00 100,0

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

Капітальний  ремонт системи опалення – встановлення вузла комерційного обліку 

теплової енергії з лічильником тепла ультразвуковим Ду50 у Стеблівському закладі 

дошкільної освіти (ясла-садок) Хустської міської ради с.Стеблівка, вул.Дружби, 3

2021 49 091,00 49 091,00 100,0

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

Капітальний  ремонт системи опалення – встановлення вузла комерційного обліку 

теплової енергії з лічильником тепла ультразвуковим Ду50 у Кошелівському 

закладідошкільної освіти (ясла-садок) Хустської міської ради с.Кошельово, 

вул.Пушкіна,1

2021 49 091,00 49 091,00 100,0

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

Капітальний  ремонт системи опалення – встановлення вузла комерційного обліку 

теплової енергії з лічильником тепла ультразвуковим Ду50 у Липчанський заклад 

дошкільної освіти (ясла-садок) Хустської міської ради с.Липча, вул.Шкільна, 6

2021 49 091,00 49 091,00 100,0

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

Капітальний  ремонт системи опалення – встановлення вузла комерційного обліку 

теплової енергії з лічильником тепла ультразвуковим Ду76 у Сокирницькому закладі 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням французької мови 

Хустської міської ради с.Сокирниця, вул.Центральна, 83

2021 66 529,00 66 529,00 100,0

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

Капітальний  ремонт системи опалення – встановлення вузла комерційного обліку 

теплової енергії з лічильником тепла ультразвуковим Ду50 у Кошелівському закладі 

загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Хустської міської ради  с.Кошельово, 

присілок Руня, 505

2021 49 091,00 49 091,00 100,0

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

Капітальний  ремонт системи опалення – встановлення вузла комерційного обліку 

теплової енергії з лічильником тепла ультразвуковим Ду76 у Кривському закладі 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Хустської міської ради с.Крива, вулиця 

Миру, бн

2021 66 529,00 66 529,00 100,0
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-"- -"- -"- -"-

Капітальний  ремонт системи опалення – встановлення вузла комерційного обліку 

теплової енергії з лічильником тепла ультразвуковим Ду76 у Липчанському закладі 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Хустської міської ради с.Липча, 

вул.Шкільна, б/н

2021 66 529,00 66 529,00 100,0

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

Капітальний  ремонт системи опалення – встановлення вузла комерційного обліку 

теплової енергії з лічильником тепла ультразвуковим Ду100 у Кошелівському закладі 

загальної середньої освіти І- ІІІ ступенів Хустської міської ради с.Кошельово, 

вул.Шевченка, 38

2021 85 600,00 85 600,00 100,0

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

Капітальний  ремонт системи опалення – встановлення вузла комерційного обліку 

теплової енергії з лічильником тепла ультразвуковим Ду100 у Рокосівському закладі 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Хустської міської ради с.Рокосово, 

вул.Центральна,  89

2021 85 600,00 85 600,00 100,0

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

Капітальний  ремонт системи опалення – встановлення вузла комерційного обліку 

теплової енергії з лічильником тепла ультразвуковим Ду76 у Стеблівському закладі 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Хустської міської ради с.Стеблівка, 

вул.Салдобоська, 156

2021 66 529,00 66 529,00 100,0

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

Капітальний  ремонт системи опалення – встановлення вузла комерційного обліку 

теплової енергії з лічильником тепла ультразвуковим Ду76 у Крайниківському 

закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Хустської міської ради 

с.Крайниково, вул.Шкільна, 13

2021 66 529,00 66 529,00 100,0

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

Капітальний  ремонт системи опалення – встановлення вузла комерційного обліку 

теплової енергії з лічильником тепла ультразвуковим Ду50 у Лунківському закладі 

загальної середньої освіти І ступеня «Радість» Хустської міської ради  сЛунка, 

вул.Мала Лунка, 35

2021 49 091,00 49 091,00 100,0

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

Капітальний  ремонт системи опалення – встановлення вузла комерційного обліку 

теплової енергії з лічильником тепла ультразвуковим Ду50 у Хустської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Хустської міської ради Закарпатської області 

м. Хуст, вул. Слов’янська, 4

2021 49 091,00 49 091,00 100,0

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

Капітальний  ремонт системи опалення – встановлення вузла комерційного обліку 

теплової енергії з лічильником тепла ультразвуковим Ду76 у Кірешській 

загальноосвітній школі І ступеня №1 Хустської міської ради Закарпатської області с. 

Кіреші, вул. Чендея, 49

2021 66 529,00 66 529,00 100,0
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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 

будів                  

ництва (рік 

початку і 

заве                        

ршення)

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

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

Капітальний  ремонт системи опалення – встановлення вузла комерційного обліку 

теплової енергії з лічильником тепла ультразвуковим Ду100 у Боронявському закладі 

загальної середньої освіти I-III ступенів Хустської міської ради с.Боронява, вул. 

Центральна, 129

2021 85 600,00 85 600,00 100,0

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

Капітальний  ремонт системи опалення – встановлення вузла комерційного обліку 

теплової енергії з лічильником тепла ультразвуковим Ду50 у Нанківському закладі 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Хустської міської ради с.Нанково, вул.Миру, 

233 (корпус 1)       

2021 49 091,00 49 091,00 100,0

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

Капітальний  ремонт системи опалення – встановлення вузла комерційного обліку 

теплової енергії з лічильником тепла ультразвуковим Ду50 у Нанківському закладі 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Хустської міської ради с.Нанково, вул.Миру, 

233 (корпус 2)           

2021 49 091,00 49 091,00 100,0

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

Капітальний  ремонт системи опалення – встановлення вузла комерційного обліку 

теплової енергії з лічильником тепла ультразвуковим Ду50 у Рокосівському закладі 

загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Хустської міської ради с.Рокосово, 

вул.Центральна, б/н                                   

2021 49 091,00 49 091,00 100,0

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

Капітальний  ремонт системи опалення – встановлення вузла комерційного обліку 

теплової енергії з лічильником тепла ультразвуковим Ду50 у Сокирницькому закладі 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням французької мови 

Хустської міської ради, с. Сокирниця, вул. Садова, 83

2021 49 091,00 49 091,00 100,0

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

Капітальний  ремонт системи опалення – встановлення вузла комерційного обліку 

теплової енергії з лічильником тепла ультразвуковим Ду50 Кривському закладі 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Хустської міської ради с.КРИВА 

ВУЛ.Молодіжна,18  

2021 49 091,00 49 091,00 100,0

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

Капітальний  ремонт системи опалення – встановлення вузла комерційного обліку 

теплової енергії з лічильником тепла ультразвуковим Ду50 Хустського міського 

центру позашкільної освіти "Сузір'я" Хустської міської ради м.Хуст, вул.Аркаса,8

2021 49 091,00 49 091,00 100,0

-"- -"- -"- -"-
Капітальний ремонт даху Ізянської ЗОШ I-III ст. в с. Іза по                                                                    

вул.Центральна, 100
2021-2022 4 159 955,00 10 000,00 1,0
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періоді, гривень

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0617363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій

10 620 000,00

-"- -"- -"- -"- Будівництво корпусів Рокосівської ЗОШ I-III ст. в с.Рокосово, Хустського району 2021-2022 29 959 274,00 2 500 000,00 46,00

-"- -"- -"- -"-
Капітальний ремонт приміщень загальноосвітньої школи I-III ступенів в            с. 

Нижнє Селище по вул.Центральній буд.95, Хустського району Закарпатської області
2021 7 888 038,00 2 000 000,00 100,0

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

в м. Хуст. Коригування
2021 4 194 503,00 2 000 000,00 100,0

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

Коригування
2021-2022 27 594 335,00 4 120 000,00 15,0

1000000 10
Управління культури, молоді і спорту (головний 

розпорядник)
280 000,00

1010000 10
Управління культури, молоді і спорту 

(відповідальний виконавець)
280 000,00

1017324 7324 0443 Будівництво 1 установ та закладів культури 230 909,00

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

Капітальний ремонт системи опалення зі встановленням вузла комерційного обліку 

теплової енергії з лічильником тепла ультразвуковим в сільському будинку культури 

села Нижнє Селище Хустської міської ради, с.Нижнє Селище вул.Центральна,84

2021 29 774,00 29 774,00 100,0

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

Капітальний ремонт системи опалення зі встановленням вузла комерційного обліку 

теплової енергії з лічильником тепла ультразвуковим в сільському будинку культури 

села Нанково Хустської міської ради, с.Нанково вул.Миру,217

2021 49 091,00 49 091,00 100,0

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

Капітальний ремонт системи опалення зі встановленням вузла комерційного обліку 

теплової енергії з лічильником тепла ультразвуковим в сільському будинку культури 

села Рокосово Хустської міської ради, с.Рокосово вул.Рокосівська,9

2021 39 470,00 39 470,00 100,0
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розвитку, які 
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об'єкта у 

бюджетному 
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Рівень 
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об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

Капітальний ремонт системи опалення зі встановленням вузла комерційного обліку 

теплової енергії з лічильником тепла ультразвуковим в комунальному закладі 

"Сокирницька школа мистецтв"  Хустської міської ради, с.Сокирниця 

вул.Центральна,106

2021 49 091,00 49 091,00 100,0

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

Капітальний ремонт системи опалення зі встановленням вузла комерційного обліку 

теплової енергії з лічильником тепла ультразвуковим в комунальному закладі 

"Нижньоселищенська школа мистецтв"  Хустської міської ради, с.Нижнє Селище 

вул.Демократична,1

2021 37 276,00 37 276,00 100,0

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

Капітальний ремонт системи опалення зі встановленням вузла комерційного обліку 

теплової енергії з лічильником тепла ультразвуковим в комунальному закладі 

"Хустська міська бібліотека", м.Хуст   вул.Репіна,3

2021 26 207,00 26 207,00 100,0

1017325 7324 0443
Будівництво 1 споруд, установ та закладів фізичної 

культури і спорту

Капітальний ремонт системи опалення зі встановленням вузла комерційного обліку 

теплової енергії з лічильником тепла ультразвуковим в комунальному закладі 

"Хустська дитячо-юнацька спортивна школа" Хустської міської ради,м.Хуст  

вул.Спортивна,б/н

2021 49 091,00 49 091,00 100,0

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х Х 12 609 127,00 Х

Секретар ради                                                                                                                                                  Василь ГУБАЛЬ                                                                                                                                                                      
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