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Виконавчий комітет                                         

(головний розпорядник)
36 183 835,00

Виконавчий комітет                                        

(відповідальний виконавець)
36 183 835,00

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню
1 343 940,00

-"-

Реконструкція будівлі пологового будинку та системи зовнішнього водопостачання КНП 

"Хустської ЦЛ ім. Віцинського О.П." по вул. Івана Франка, №113 в м.Хуст Закарпатської 

області

2021 190 000,00

-"- у тому числі: проектні роботи 190 000,00

-"-
Реконструкція  зовнішніх мереж електропостачання КНП Хустська ЦЛ ім.Віцинського 

О.П." м.Хуст. Вул. І.Франка, 113
2021 1 423 386,00 823 940,00 20,0

-"-
"Реконструкція даху та системи опалення будівлі інфекційного відділення Хустської РЛ. 

Коригування"
2021 1 275 038,00 330 000,00 100,0

Попередження аварій та запобігання техногенним 

катастрофам у житлово-комунальному 

господарстві та на інших аварійних об'єктах 

комунальної власності

1 837 032,00

-"-
Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення вул. Гагаріна, вул,Космонавтів, 

вул.Вчительська в  с.Бороняво, Хустської міської ради
2021 29 066,00 29 066,00 100,0

-"-
Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення вул. Володимирська, вул. І.Франка, 

вул.Крайня в  с.Бороняво, Хустської міської ради
2021 29 066,00 29 066,00 100,0

-"- Капітальний ремонт ділянки каналізаційної системи від будинку №38 по вул. Жайворонкова 2021 49 900,00 49 900,00 100

-"- Реконструкція ділинки міського водопроводу по вул.Пушкіна в м.Хуст 2021-2022 1 689 433,00 450 000,00 31,5

-"- Реконструкція ділянки міського водопроводу  по вул. воєводи Петенька в м.Хуст 2021-2022 2 243 927,00 864 000,00 100,0

-"- Реконструкція каналізаційної мережі по  вул. воєводи Петенька в м. Хуст 2021-2022 1 791 823,00 415 000,00 100,0

Додаток № 4

до рішення  ІI сесії Хустської міської ради

 VIII скликання від  03.12.2021 року  № 610                                                                             

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
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Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства
129 421,00

-"- Будівництво каналізаційної мережі по вул.Чехова  в м.Хуст Закарпатської області 2020-2021 4 532 705,00 -10 000,00 3,0

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

Закарпатської області
2021-2022 4 532 705,00 10 000,00 3,0

-"- Будівництво мосту через р.Ріка в урочищі Городилово м.Хуст, Закарпатської області 2021-2022 14 760 360,00 -10 000,00 5,6

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

Коригування
2021-2022 14 760 360,00 10 000,00 5,6

-"- Будівництво каналізаційної мережі по вул.Лизанця  в м. Хуст, Коригування 2021-2022 3 000 000,00 -100,00 2,1

-"- у тому числі: проектні роботи 29 900,00

-"- 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 ділянки міського водопроводу по вул. Тиводара Легоцького в м.Хуст 2020-2021 1 067 768,00 -20,00 84,5

-"-
Будівництво каналізаційної мережі по вул. Володимира Бірчака, вул.Марка Вовчка  в м. 

Хуст. Коригування
2020-2021 1 045 679,00 -459,00 89,8

-"-
Будівництво ділянки каналізаційної мережі по  вул. Воз'єднання від буд. № 41 до буд. № 61 

в м. Хуст
2020-2021 879 493,00 330 000,00 35,5

Будівництво медичних установ та закладів

Капітальний  ремонт системи опалення – встановлення вузла комерційного обліку теплової 

енергії з лічильником тепла ультразвуковим Ду40 у  амбулаторії   с.Копашнево 

вул.Центральна 149 

2021 49 500,00 -410,00 100,0

Будівництво інших об'єктів комунальної власності 338 418,00

-"- Реконструкція мережі електропостачання стадіону "Карпати" в м.Хуст 2018-2021 429 031,00 -17,00 100,0

-"- Реконструкція скверу на розі  вулиць Духновича  та Добрянського у м.Хуст 2021 -30 000,00

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

-"-

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 -18,00 100,0

-"-
Реконструкція благоустрою території між вул.Миру та вул. Визволителів центральної 

частини села Данилово Хустського району Закарпатської області
2020-2022 1 135 525,00 10 000,00 45,4

-"-
Капітальний ремонт прибудинкової території багатоквартирних будинків по 

вул.Грушевського в м.Хуст
2020-2022 707 532,00 20 000,00 1,6
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-"-
Будівництво лінії  вуличного освітлення вулиці Мала Лунка в с. Лунка Копашнівської 

сільської ради Хустського району
2021 260 000,00 260 000,00 100,0

-"- Будівництво системи вуличного відеоспостереження в м.Хуст по вул. Волошина 2021 20 085,00 20 085,00 100,0

-"- Будівництво системи вуличного відеоспостереження в м.Хуст по вул. Львівська 2021 19 184,00 19 184,00 100,0

-"- Будівництво системи вуличного відеоспостереження в м.Хуст по вул. І. Франка 2021 29 184,00 29 184,00 100,0

-"-
Реконструкція прибудинкової території багатоповерхових будинків 1Г, 13,                                                               

1Б, 1А, 5, 9, 3, 3А по вулиці Пирогова в м. Хуст Закарпатської області (коригування)
2021-2022 3 000 000,00 10 000,00 2,0

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

5 263 900,00

-"-
Капітальний ремонт дорожнього покриття по  вул.Е.Егана, Ю.Вірага  в м.Хуст, 

Закарпатської області
2020-2021 1 631 834,00 1 450 000,0 100,0

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

області
2019-2021 3 758 992,00 2 967 000,00 100,0

-"-
Капітальний ремонт дорожнього покриття по  вул.Пирогова від №68 до вул.Бр.Реваїв в 

м.Хуст, Закарпатської області 
2020-2021 901 667,00 846 900,00 100,0

в.т. числі за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій

-"- 5 263 900,00

Виконання інвестиційних проектів за рахунок 

субвенцій з інших бюджетів
0,00

-"-
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

-"-

Реконструкція системи киснепостачання до кардіологічного, неврологічного та 

реанімаційного відділень основного корпусу КНП "Хустська ЦРЛ ім.Віцинського О.П."  по 

вул. І. Франка, 113 в м. Хуст. Коригування

2020-2021 1 565 413,00 1 566 400,00

в т.ч. за рахунок субвенції  з місцевого бюджету 

на виконання інвестиційних проектів
-"- 1 566 400,00

Виконання інвестиційних проектів за рахунок 

інших субвенцій з державного бюджету
25 000 000,00

-"- Капітальний ремонт вул.Львівська в м.Хуст Закарпатської області 2018-2021 91 190 969,00 5 000 000,00 100,0
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-"-
Капітальний ремонт дорожнього покриття  по вул.Нірешська в с.Чертіж, Хустської міської 

ради, Закарпатської області
2019-2021 7 272 692,00 5 000 000,00 100,0

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

Коригування
2021-2022 14 760 360,00 15 000 000,00 100,0

в т.ч. за рахунок субвенції  з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію 

інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів 

соціально-культурної сфери

  _"_ 25 000 000,00

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

2 242 668,00

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

Закарпатської області
2021-2022 -49 000,00

-"- у тому числі: проектні роботи -49 000,00

-"-
Капітальний ремонт вул. Садова та частина вул. А. Годинки в с.Сокирниця Хустської 

міської територіальної громади Закарпатської області
2021-2022 49 000,00

-"- у тому числі: проектні роботи 49 000,00

-"- Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Лаборця в м.Хуст, Закарпатської області 2021 1 425 293,00 -10 000,0 2,0

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

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

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

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

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

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

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

Коригування
2020-2021 570 034,00 -121 172,00 50,6

-"- у тому числі: проектні роботи -27,00

-"- Капітальний ремонт частини дороги на міському кладовищі по вул.Сливова, б/н в м.Хуст 2020-2021 487 331,00 348 901,00 56,0

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

-"- у тому числі: проектні роботи -6 165,00

-"- Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Заводська в м.Хуст, Закарпатської області 2020-2021 6 059 874,00 -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 -10 000,00 5,2

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

Закарпатської області
2020-2021 3 500 000,00 -5,00 1,4

-"- Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Гетьмана Пилипа Орлика в м. Хуст 2020-2021 2 702 410,0 -51,00 100,0
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-"-
Капітальний ремонт дорожнього покриття  по вул.Суворова  в м.Хуст, Закарпатської 

області
2019-2021 3 758 992,00 -5,00 3,4

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

Закарпатської області
2020-2021 1 442 857,00 1 000 000,00 2,5

-"-
Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення  С 

071305 Іза - Нижнє Селище - Драгово км 0+000-20+500
2022-2023 10 000 000,00 10 000,00 0,1

-"-
Капітальний ремонт тротуарів по вул.С.Бандери від №5 до №28 в м.Хуст, Закарпатської 

області, коригування
2020-2022 670 666,00 20 000,00 3,5

-"-
Капітальний ремонт дорожнього покриття  по вул. Борканюка від вул. Волошина до 

стадіону "Карпати" в м. Хуст, Закарпатської області (коригування)
2017-2022 6 744 474,00 485 000,00 91,6

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

області
2021-2022 3 631 960,00 500 000,00 19,2

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

району
2020-2021 1 493 471,00 20 000,00 2,0

Охорона та раціональне використання природних 

ресурсів 

Реконструкція берегоукріплення та перепадів потічка «Сільський» в межах              с. 

Рокосово, Хустського району Закарпатської області. Коригування
2021 15 181 164,00 28 866,00 2,1

Управління освіти, релігій та у справах 

національностей (головний розпорядник)
21 202 280,00

Управління освіти, релігій та у справах 

національностей (відповідальний виконавець)
21 202 280,00

Надання дошкільної освіти -454 500,00

-"-
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

-"-
Капітальний ремонт, встановлення котла у Олександрівському ЗДО, с.Олександрівка, 

вул.Жовтнева,2
2021 22 000,00 26 000,00 100,0

-"- Капітальний ремонт даху будівлі Стеблівського ДНЗ, в с.Стеблівка, вул.Дружби,3 2021-2022 2 467 022,00 -10 000,00 1,0

-"-
Капітальний ремонт даху будівлі Стеблівського ДНЗ, в с.Стеблівка, вул.Дружби,3. 

Коригування
2021-2022 2 467 022,00 39 500,00 1,0

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти 
414 000,00

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

Хуст. Коригування
2021 4 194 503,00 220 000,00 100,0

-"-
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
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Найменування головного розпорядника коштів 
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-"- Капітальний ремонт, встановлення котла у Данилівському ЗЗСО, с.Данилово, вул.Шкільна,1 2021 40 000,00 44 000,00 100,0

-"- Капітальний ремонт приміщень ЗОШ №6, м.Хуст 2021 140 000,00 140 000,00 100,0

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 -5 322 670,00 15,0

Будівництво освітніх установ та закладів 1 565 450,00

-"- Капітальний ремонт Крайниківської ЗОШ I-III ст. Хустського району. Коригування 2019-2021 1 316 809,00 679 668,00 100,0

-"- Капітальний ремонт покрівлі коруса "А" ЗОШ I-III ст. в с. Стеблівка Хустського району 2021 1 598 122,00 571 634,00 100,0

-"-
Реконструкція системи опалення з влаштуванням твердопаливної котельні ДНЗ в 

с.Копашнево Хустського району. Коригування.
2021 1 578 052,00 -31 344,00 1,0

-"- Реконструкція господарського комплексу ЗОШ І-ІІІ ст. №4  в м.Хуст.Коригування 2019-2022 4 853 500,00 10 000,00 11,4

-"-

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 -369,00 100,0

-"-

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 -369,00 100,0

-"-

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 -369,00 100,0

-"-

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 -13 401,00 100,0

-"-

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 1 000 000,00 350 000,00 1,0

Виконання інвестиційних проектів за рахунок 

інших субвенцій з державного бюджету
25 000 000,00 46,0

-"-
Будівництво спортивного двадцятип'ятиметрового басейну по вул.Степана Бандери, №1 А  

в м.Хуст  Закарпатської області. Коригування.
2020-2022 146 478 319,00 15 000 000,00 14,0
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-"-
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 5 000 000,00 100,00

-"- Реконструкція ДНЗ в с.Іза по вул.Центральній, №152 Хустського району. Коригування 2021-2022 27 594 335,00 5 000 000,00 15,0

в т.ч. за рахунок субвенції  з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію 

інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів 

соціально-культурної сфери

  _"_ 25 000 000,00

Управління культури, молоді і спорту  (головний 

розпорядник)
100 000,00

Управління культури, молоді і спорту 

(відповідальний виконавець)
100 000,00

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної 

культури і спорту
Реконструкція нежитлової будівлі дитячо-юнацької спортивної школи в м.Хуст 2021-2022 100 000,00

УСЬОГО Х Х Х 57 486 115,00 Х

Секретар ради                                                                                                                                                  Василь ГУБАЛЬ                                                                                                                                                                      
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