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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 02
Виконавчий комітет                                         

(головний розпорядник)
18 600 369,00

0210000 02
Виконавчий комітет                                        

(відповідальний виконавець)
18 600 369,00

0212010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню
70 000,00

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

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  

2020-2021 10 410 263,00 68,1 50 000,00 100,0

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з місцевого 

бюджету
-"- 50 000,00

-"- -"- -"- -"- "Реконструкція даху та системи опалення будівлі інфекційного відділення Хустської РЛ. Коригування" 2021 1 275 038,00 20 000,00 100,0

0216050 6050 0620

Попередження аварій та запобігання техногенним 

катастрофам у житлово-комунальному господарстві 

та на інших аварійних об'єктах комунальної 

власності

Реконструкція системи водопостачання по вул. 900-річчя Хуста в м.Хуст 2020-2021 1 570 333,00 43,2 -10 463,00 67,5

Додаток № 4

до рішення ІI сесії Хустської міської ради

 VIII скликання від 20.10.2021 року  № 478                                                                            

07561000000

 (код бюджету)        

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

1



Код 

Програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевого 

бюджету

Код Типової

програмної

класифікаці

ї

видатків та

кредитуван

ня

місцевого

бюджету

Код

Функціона

льної

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 

будів                  

ництва (рік 

початку і заве                        

ршення)

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень

Рівень

виконання

робіт на

початок

бюджетного
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періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0216083 6083 0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 

житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 

форм виховання, наближених до сімейних, та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа

Нове будівництво дитяого будинку сімейного типу за адресою: м.Хуст, вул.Барвінкова, №48-49, 

Закарпатська область
2020-2022 5 639 490,00 5 639 490,00

у тому числі за рахунок субвенції з місцевого 

бюджету на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, підтримку малих групових 

будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з 

їх числа за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

-"- 5 580 529,00

0217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства
470 000,00

-"- -"- -"- -"- Будівництво ділянки каналізаційної мережі по  вул. Воз'єднання від буд. № 41 до буд. № 61 в м. Хуст 2020-2021 879 493,00 18,50 250 000,00 35,5

-"- -"- -"- -"- Будівництво каналізаційної мережі по вул.Короленка в м. Хуст 2021-2022 1 600 000,00 200 000,00 12,5

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

-"- -"- -"- -"- Будівництво каналізаційної мережі по вул.Лизанця  в м. Хуст . Коригування 2021-2022 3 000 000,00 2,00 20 000,00 2,1

-"- -"- -"- у тому числі: проектні роботи 20 000,00

0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності 776 200,00

-"- -"- -"- -"- Благоустрій центральної частини с.Липча на перехресті вул.Центральна (корегування) 2021-2022 1 950 000,00 766 200,00 39,00

у тому числі за рахунок іншої субвенції з місцевого 

бюджету
-"- 766 200,00

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

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: будівля сільської ради 

с.Липча, вул.Центральна, 35

2021 37 276,00 37 276,00 100,0
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-"- -"- -"- -"-
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 10 000,00 3,0

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 -10 415,00

0217368 7368 0490
Виконання інвестиційних проектів за рахунок 

субвенцій з інших бюджетів

Реконструкція системи киснепостачання до кардіологічного, неврологічного та реанімаційного 

відділень основного корпусу КНП "Хустська ЦРЛ ім.Віцинського О.П."
2020-2021 1 566 400,00

в т.ч. за рахунок субвенції  з місцевого бюджету на 

виконання інвестиційних проектів
-"- 1 566 400,00

0217380 7380 0490
Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших 

субвенцій з державного бюджету

Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення КНП "Хустська ЦРЛ ім. Віцинського О.П." в 

м.Хуст, вул. Івана Франка, 113
2020-2023 10 751 936,00 10 000 000,00

в т.ч. за рахунок субвенції  з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію 

інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів 

соціально-культурної сфери

  _"_ 10 000 000,00

0217461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

99 157,00

-"- -"- -"- -"- Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. воєводи Петенька  в м.Хуст, Закарпатської області 2020-2021 3 000 000,00 0 -49 500,00 2,0

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

-"- -"- -"- -"- Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Петенька  в м.Хуст. Закарпатської області 2020-2021 3 000 000,00 0 59 500,00 2,0

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

-"- -"- -"- -"- Реконструкція пішохідно-паркувальної зони по вул.Замкова в м.Хуст. Коригування 2018-2021 7 295 718,00 79,5 -38 083,00 100,0

-"- -"- -"- -"- Капітальний ремонт тротуару по вул.Жайворонкова в м.Хуст, Закарпатської області 2020-2021 350 216,00 5,7 28 240,00 8,5

-"- -"- -"- -"- у тому числі: проектні роботи 25 000,00

-"- -"- -"- -"-
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 10 000,00 1,0

-"- -"- -"- -"-
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 10 000,00 0,5

-"- -"- -"- -"-
Капітальний ремонт дорожнього покриття  по вул.Борканюка в м.Хуст, Закарпатської області 

(Коригування)
2018-2021 2 354 678,00 1,2 10 000,00 1,6

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

(Коригування)
2021 1 425 293,00 1,5 10 000,0 2,0

-"- -"- -"- -"- Влаштування тротуарів на під'їзній дорозі с.Рокосово Закарпатської області 2021-2022 1 413 755,00 2,8 10 000,00 3,5

-"- -"- -"- -"-
Капітальний ремонт вул.Садова в с.Сокирниця Хустської міської територіальної громади 

Закарпатської області
2021-2022 49 000,00
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-"- -"- -"- -"- у тому числі: проектні роботи 49 000,00

0600000 06
Управління освіти, релігій та у справах 

національностей (головний розпорядник)
12 750 962,00

0610000 06
Управління освіти, релігій та у справах 

національностей (відповідальний виконавець)
12 750 962,00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти 
1 247 402,00

-"- -"- -"- -"- Капітальний ремонт спортивного залу у ЗОШ I-III ст. №2 в м.Хуст по                      вул. Свободи,10 2021-2022 1 964 647,00 1 000 000,00 50,0

у тому числі за рахунок іншої субвенції з місцевого 

бюджету
-"- 1 000 000,00

-"- -"- -"- -"-
Капітальний ремонт покрівлі корпусу 1 Копашнівської ЗОШ I-III ст.  В с.Копашнево, 

вул.Центральна,155
2020-2022 1 575 239,00 233 800,00 60,0

у тому числі за рахунок іншої субвенції з місцевого 

бюджету
-"- 233 800,00

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

Коригування
2021 4 194 503,00 13 602,00 100,0

0611041 1041 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти 
Реконструкція внутрішніх вбиралень Кошелівської ЗОШ I-III  ст,  Хустського району 2020-22021 750 000,00 -120 000,00 80,0

0611171 1171 0990

Співфінансування заходів, що реалізуються за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію програми "Спроможна 

школа для кращих результатів"

Капітальний ремонт основного навчального корпусу (другий і третій поверхи, дах, водовідведення і 

впорядкування прилеглої території кам'яною плиткою) гімназії-інтернату міста Хуста Закарпатської 

області

2020-2021 6 352 573,00 2,9 1 072 000,00 42,2

0611172 1172 0990

Виконання заходів в рамках реалізації програми 

"Спроможна школа для кращих результатів" за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам

Капітальний ремонт основного навчального корпусу (другий і третій поверхи, дах, водовідведення і 

впорядкування прилеглої території кам'яною плиткою) гімназії-інтернату міста Хуста Закарпатської 

області

2020-2021 6 352 573,00 2,9 2 500 000,00 42,2

в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію програми 

"Спроможна школа для кращих результатів" 
  _"_ 2 500 000,00

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 -2 233 988,00 14,0
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Код 

Програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевого 

бюджету

Код Типової

програмної

класифікаці

ї
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кредитуван

ня

місцевого

бюджету

Код

Функціона

льної

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 

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

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 285 548,00

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

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 Ду100 у Боронявському закладі дошкільної освіти (ясла-садочок) 

Хустської міської ради с.Боронява, вул.Центральна, 154

2021 89 700,00 89 700,00 100,0

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

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 Ду100 у Стеблівському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) 

Хустської міської ради с.Стеблівка, вул.Дружби, 3

2021 89 700,00 89 700,00 100,0

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

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 Ду100 у Липчанський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 

Хустської міської ради с.Липча, вул.Шкільна, 6

2021 89 700,00 89 700,00 100,0

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

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 

двома лічильниками тепла ультразвуковими Ду50 у Нанківському закладі загальної середньої освіти І-

ІІІ ступенів Хустської міської ради с.Нанково, вул.Миру, 233 (корпус 1)       

2021 102 200,00 102 200,00 100,0

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

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 -253,00 100,0

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

Капітальний  ремонт системи опалення – встановлення вузла комерційного обліку теплової енергії з 

лічильником тепла ультразвуковим Ду50 у Кошелівському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) 

Хустської міської ради с.Кошельово, вул.Пушкіна,1
2021 49 091,00 -173,00 100,0

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

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 -166,00 100,0
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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 Ду50 у Хустської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Хустської 

міської ради Закарпатської області м. Хуст, вул. Слов’янська, 4

2021 49 091,00 -10,00 100,0

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

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 -16,00 100,0

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

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 -548,00 100,0

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

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 -1 072,00 100,0

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

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 -844,00 100,0

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

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 -18,00 100,0

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

Капітальний  ремонт системи опалення – встановлення вузла комерційного обліку теплової енергії з 

лічильником тепла ультразвуковим Ду50 у Нанківському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) 

Хустської міської ради Хустський район, с.Нанково, вул.Миру, 217         

2021 49 091,00 -833,00 100,0

-"- -"- -"- -"- Реконструкція вузла обліку газу Боронявського ДНЗ с.Бороняво, вул. Центральна, 154 2021 90 000,00 90 000,00 100,0

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

Коригування
2021 4 194 503,00 -13 602,00 100,0

-"- -"- -"- -"- Капітальний ремонт підлоги Хустського міського центру позашкільної освіти "Сузір'я" 2021 197 000,00 3 005,00 100,0

-"- -"- -"- -"-
Капітальний ремонт котельні Олександрівської   ЗОШ I-III ст. в с. Олександрівка, Хустської 

територіальної громади,  Закарпатської області
2021-2022 35 142,00

-"- -"- -"- -"- у тому числі: проектні роботи 35 142,00
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та
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ння

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/ відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету
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Загальна 
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початку і заве                        
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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

0617380 7380 0490
Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших 

субвенцій з державного бюджету
Будівництво корпусів Рокосівської ЗОШ I-III ст. в с. Рокосово Хустського району 2021-2022 36 955 002,00 10 000 000,00 46,0

в т.ч. за рахунок субвенції  з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію 

інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів 

соціально-культурної сфери

  _"_ 10 000 000,00

1000000 10
Управління культури, молоді і спорту  (головний 

розпорядник)
-1 844,00

1010000 10
Управління культури, молоді і спорту 

(відповідальний виконавець)
-1 844,00

1017324 7324 0443 Будівництво 1 установ та закладів культури -1 844,00

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

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 -281,00 100,0

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

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 -311,00 100,0

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

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 -385,00 100,0

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

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 -846,00 100,0

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

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 -21,00 100,0

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х Х 31 349 487,00 Х

Секретар ради                                                                                                                                                  Василь ГУБАЛЬ                                                                                                                                                                      
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