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Виконавчий комітет                                         

(головний розпорядник)
13 240 959,00

Виконавчий комітет                                        

(відповідальний виконавець)
13 240 959,00

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню

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

Коригування"
2021 1 275 038,00 150 000,00 100,0

Попередження аварій та запобігання техногенним 

катастрофам у житлово-комунальному 

господарстві та на інших аварійних об'єктах 

комунальної власності

537 255,00

-"- Реконструкція каналізаційної мережі по  вул. воєводи Петенька в м. Хуст 2021-2022 1 791 823,00 -12 809,00 100,0

-"- Реконструкція системи водопостачання по вул. С.Паппа в м.Хуст 2020-2022 855 962,00 550 064,00 5,9

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 -25 085,00

в т.ч. 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

  _"_ -23 583,00

Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства
-51 900,00

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

Закарпатської області
2021-2022 4 532 705,00 -2 000,00 3,0

-"- Будівництво каналізаційної мережі по вул.Лизанця  в м. Хуст, Коригування 2021-2022 3 000 000,00 -39 900,00 2,1

-"- у тому числі: проектні роботи -39 900,00

Додаток № 4

до рішення  II сесії Хустської міської ради

 VIII скликання від 23.12.2021 року  № 705                                                                         

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

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

Будівництво інших об'єктів комунальної власності -240 679,00

-"-
Капітальний ремонт прибудинкової території багатоквартирних будинків по 

вул.Грушевського в м.Хуст
2020-2022 707 532,00 -2 000,00 1,6

-"-
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 -3 959,00 2,0

-"-
Будівництво лінії  вуличного освітлення вулиці Мала Лунка в с. Лунка Копашнівської 

сільської ради Хустського району
2021 260 000,00 -200 000,00 100,0

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

по вул.Колгоспна, 3 в м.Хуст. Коригування
2019-2021 1 378 316,00 -14 720,00 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 -10 000,00 5,1

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

Виконання інвестиційних проектів за рахунок 

інших субвенцій з державного бюджету
11 800 000,00

-"-

Реконструкція дороги до памятки архітектури національного значення "Руїни Хустського 

замку" з благоустроєм прилеглої території для покращення туристичної привабливості 

міста Хуста Коригування

2019-2022 21 306 239,00 11 800 000,00 18,2

в т.ч. за рахунок субвенції  з державного 

бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів 

соціально-культурної сфери

  _"_ 11 800 000,00

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

1 132 777,00

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

Закарпатської області
2020-2021 1 442 857,00 186 736,00 2,5

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

стадіону "Карпати" в м. Хуст, Закарпатської області (коригування)
2017-2022 6 744 474,00 499 000,00 91,6

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

області
2021-2022 10 000,00

-"-
Капітальний ремонт дорожного покриття по вул. Нарцисова в с.Кіреші, Хустської міської 

ради, Закарпатської області
2021-2022 10 000,00

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

Закарпатської області
2020-2021 1 631 834,00 40 000,00 3,0
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-"- Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Братів Реваїв м.Хуст, Закарпатсьої області 2020-2021 954 124,00 579 000,00 3,0

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

Хустського району"
2020-2021 1 493 471,00 -14 000,00 2,0

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

міської територіальної громади Закарпатської області
2021-2022 -9 362,00

-"- у тому числі: проектні роботи -9 362,00

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

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

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

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

-"-

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 -10 000,00 0,6

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

області
2021 1 403 422,00 -10 000,00 2,0

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

області
2020-2021 2 444 201,00 -2 000,00 2,4

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

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

-"- Капітальний ремонт тротуарів по вул. Чайковського в м.Хуст, Закарпатської області 2020-2021 5 594 129,00 -10 000,00 3,7

-"- Капітальний ремонт тротуару по вул.Жайворонкова в м.Хуст, Закарпатської області 2020-2021 350 216,00 -1 000,00 8,5

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

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

-"- Капітальний ремонт вул.Мала Лунка с. Лунка Копашнівської сільської ради. Коригування 2020-2021 1 071 140,00 -2 000,00 2,6

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

Хустського району"
2020-2021 6 595 331,00 -10 000,00 0,9

-"- Реконструкція пішохідно-паркувальної зони по вул.Замкова в м.Хуст. Коригування 2018-2021 7 295 718,00 -13 868,00 100,0

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

Коригування
2020-2021 570 034,00 -4 976,00 50,6

-"- 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

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

м.Хуст, Закарпатської області
2019-2021 4 815 761,00 -2 632,00 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 -2 000,00 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 -2 000,00 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 -565,00 18,2

Охорона та раціональне використання природних 

ресурсів 
-61 409,00

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

Рокосово, Хустського району Закарпатської області. Коригування
2021 15 181 164,00 -1 409,00 2,1

-"- Регулювання русла р.Хустець від з/д мосту до вул. І. Франка в м.Хуст. Коригування -60 000,00

Управління освіти, релігій та у справах 

національностей (головний розпорядник)
-1 722 585,00

Управління освіти, релігій та у справах 

національностей (відповідальний виконавець)
-1 722 585,00

Надання дошкільної освіти -24 473,00

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

вул.Жовтнева,2
2021 22 000,00 -12,00 100,0

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

Коригування
2021-2022 2 467 022,00 -24 461,00 1,0

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти 
-43 616,00

-"-
Капітальний ремонт, встановлення котла у Данилівському ЗЗСО, с.Данилово, 

вул.Шкільна,1
2021 40 000,00 -11,00 100,0

-"- Капітальний ремонт спортивного залу у ЗОШ I-III ст. №2 в м.Хуст по вул.Свободи,10 2021-2022 1 916 700,00 -33 605,00 1,0

-"-
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

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 -677 719,00 15,0
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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

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які 

спрямовуються на 

будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, %

4 5 6 7 9 10

Будівництво освітніх установ та закладів -976 777,00

-"-
Реконструкція нежитлової будівлі під харчоблок ДНЗ №8 по вул. Августина Волошина, 

№15  в м.Хуст, Закарпатської області
2021-2022 13 000,00

-"-
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

-"- Капітальний ремонт Крайниківської ЗОШ I-III ст. Хустського району. Коригування 2019-2021 1 316 809,00 -292 837,00 100,0

-"- 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 ДНЗ в с.Іза по вул.Центральній, №152 Хустського району. Коригування 2021-2022 2 000 000,00 -10 000,00 1,0

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

с.Копашнево Хустського району. Коригування.
2021 1 578 052,00 -5 306,00 1,0

-"-
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

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

Управління культури, молоді і спорту  

(головний розпорядник)
-12 000,00

Управління культури, молоді і спорту 

(відповідальний виконавець)
-12 000,00

Будівництво 1 споруд, установ та закладів фізичної 

культури і спорту
-12 000,00

-"-

Реконструкція спортивного комплексу Комунального закладу "Хустська дитячо-юнацька 

спортивна школа "Хуст-Нарцис" по вул. Жайворонкова, №38 "д" в м.Хуст Закарпатської 

області

2021 -10 000,00

-"- у тому числі: проектні роботи -10 000,00

Будівництво спортивного майданчику для гри в футбол по вул. Першотравнева,                  

с. Сокирниця Хустського району Закарпатської області
-2 000,00

УСЬОГО Х Х Х 11 506 374,00 Х

Секретар ради                                                                                                                                                  Василь ГУБАЛЬ 
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