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грн.

Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

4 5 6 7 9 10

3,073,255.00

3,073,255.00

2020-2021 10,410,263.00 747,580.00 100.0

Будівництво медичних установ та закладів 2021 49,500.00 49,500.00 100.0

Будівництво інших об'єктів комунальної власності 231,660.00

-"- 2021-2022 1,313,569.00 5,529.00 0.4

-"- 2021-2022 846,227.00 47,798.00 5.6

-"- 2021-2022 1,196,855.00 48,793.00 4.1

-"- Капітальний ремонт території та фасаду Хустської міської ради 2020-2021 5,239,179.00 129,540.00 2.4

2,000,000.00

-"- 2021-2022 1,791,823.00 1,000,000.00 61.0

-"- 2021-2022 2,243,927.00 1,000,000.00 48.7

Додаток №4
до рішення  I сесії Хустської міської ради

 VIII скликання від 30.07.2021 року № 420                                                              
                                                                  

Зміни до Переліку об’єктів, які будуть фінансуватися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і 
реставрацію,  капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури у 2021 році

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Загальна 
тривалість будів   
               ництва 
(рік початку і 

заве                        
ршення)

Загальна вартість 
будівництва, 

гривень

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, 
які спрямовуються 

на будівництво 
об'єкта у 

бюджетному періоді, 
гривень

Рівень 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

Виконавчий комітет (головний розпорядник)

Виконавчий комітет (відповідальний виконавець)

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" Коригування  (за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету)

Капітальний  ремонт системи опалення – встановлення вузла комерційного обліку теплової 
енергії з лічильником тепла ультразвуковим Ду40 у  амбулаторії   с.Копашнево вул.Центральна 

149 

Капітальний ремонт прибудинкової території багатоквартирних будинків по вул. І.Франка №36б 
та №36в в м.Хуст

Капітальний ремонт прибудинкової території багатоквартирних будинків по               вул. 
І.Франка №36а та №36г в м.Хуст

Капітальний ремонт прибудинкової території багатоквартирних будинків по               вул. 
І.Франка №38 в м.Хуст

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій

Реконструкція каналізаційної мережі по вул.воєводи Петенька в м.Хуст (субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій)

Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул.воєводи Петенька в м.Хуст (субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій)
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Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

4 5 6 7 9 10

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Загальна 
тривалість будів   
               ництва 
(рік початку і 

заве                        
ршення)

Загальна вартість 
будівництва, 

гривень

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, 
які спрямовуються 

на будівництво 
об'єкта у 

бюджетному періоді, 
гривень

Рівень 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

44,515.00

-"- Реконструкція пішохідно-паркувальної зони по вул.Замкова в м.Хуст. Коригування 2018-2021 7,295,718.00 40,235.00 100.0

-"- Капітальний ремонт частини дороги на міському кладовищі по вул.Сливова б/н в м.Хуст 2020-2021 487,331.00 -200,000.00 56.0

-"- 2020-2021 570,034.00 204,280.00 50.6

-"- у тому числі: проектні роботи 14,254.00

23,457,824.00

23,457,824.00

2020-2022 146,478,319.00 -565,778.00 1.0

Будівництво освітніх установ та закладів 23,602.00

-"- 2019-2022 1,316,809.00 10,000.00 0.7

-"- 2021 4,194,503.00 13,602.00 100.0

-"- 2021-2022 833,995.00 -10,000.00 0.6

-"- 2021-2022 833,995.00 10,000.00 0.6

4,000,000.00

-"- 2021-2022 29,959,274.00 1,000,000.00 46.00

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 

бюджету

Капітальний ремонт частини дороги на міському кладовищі по вул.Сливова б/н в м.Хуст. 
Коригування

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

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

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.

Капітальний ремонт Крайниківської ЗОШ I-III ст. Хустського району.                                              
                        Коригування

Капітальний ремонт Хустської спеціалізованої школи №1 імені Августина Волошина в м. Хуст. 
Коригування

Реконструкція спортивного майданчика під штучне покриття Сокирницької ЗОШ  I-III ст. в 
с.Сокирниця по вул.Центральна, №83  Хустського району Закарпатської області

Реконструкція спортивного майданчика під штучне покриття на території Сокирницької ЗОШ  
I-III ст. в с.Сокирниця по вул.Центральна  №83,  Хустського району Закарпатської області. 

Коригування

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій

Будівництво корпусів Рокосівської ЗОШ I-III ст. в с.Рокосово, Хустського району (субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій)
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Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

4 5 6 7 9 10

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Загальна 
тривалість будів   
               ництва 
(рік початку і 

заве                        
ршення)

Загальна вартість 
будівництва, 

гривень

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, 
які спрямовуються 

на будівництво 
об'єкта у 

бюджетному періоді, 
гривень

Рівень 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

-"- 2021 7,888,038.00 1,000,000.00 100.00

-"- 2021 4,194,503.00 1,000,000.00 100.00

-"- 2021-2022 27,594,335.00 1,000,000.00 15.00

2020-2022 146,478,319.00 20,000,000.00 1.0

59,001.00

59,001.00

Будівництво 1 установ та закладів культури 2021 1,028,818.00 49,001.00 4.8

2021-2022 26,940,086.00 10,000.00 0.03

УСЬОГО Х Х Х 26,590,080.00 Х

Міський голова                                                                                                                                                Володимир КАЩУК    

Капітальний ремонт приміщень загальноосвітньої школи I-III ступенів в  с. Нижнє Селище по 
вул.Центральній буд.95, Хустського району Закарпатської області (субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій)

Капітальний ремонт Хустської спеціалізованої школи №1 імені Августина Волошина в м. Хуст. 
Коригування (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій)

Реконструкція ДНЗ в с.Іза по вул.Центральній, №152 Хустського району. Коригування 
(субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій)

Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших 
субвенцій з державного бюджету

Будівництво спортивного двадцятип'ятиметрового басейну по вул.Степана Бандери, №1 А  в 
м.Хуст  Закарпатської області. Коригування.

Управління культури, молоді і спорту  (головний 
розпорядник)

Управління культури, молоді і спорту 
(відповідальний виконавець)

Капітальний ремонт даху Хустської міської бібліотеки по вул.Рєпіна, 3 в м.Хуст, Закарпатської 
області

Будівництво 1 споруд, установ та закладів фізичної 
культури і спорту

Будівництво спортивного майданчику для гри в футбол по вул. Першотравнева,      с. 
Сокирниця Хустського району Закарпатської області


	дод.

