
Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевого 

бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Функціон 
альної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 
та кредитування місцевого бюджету

Найменування інвестиційного проекту

Загальний період 
реалізації 

проекту, (рік 
початку і 

завершення)

Загальна вартість 
проекту, гривень

Обсяг 
капітальних 

вкладень 
місцевого 

бюджету всього, 
гривень

Обсяг 
капітальних 

вкладень 
місцевого 

бюджету у 2022 
році, гривень

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0200000 02 Виконавчий комітет (головний розпорядник) 19,794.00

0210000 02 Виконавчий комітет (відповідальний виконавець) 19,794.00

0217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Будівництво каналізаційної мережі по вул. Чехова, вул. Чайковського в м. Хуст 
Закарпатської області 2021-2023 4,532,000.00 4,250.00 -100,500.00

0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

"Реконструкція дороги до пам'ятки архітектури національного значення "Руїни 
Хустського Замку" з благоустроєм прилеглої території для покращення 
туристичної привабливості міста Хуста" Коригування

2019-2023 21,700,000.00 21,629,032.60 120,294.00

0600000 06 Управління освіти, релігій та у справах національностей  
(головний розпорядник) 35,599.15

0610000 06 Управління освіти, релігій та у справах національностей 
(відповідальний виконавець) 35,599.15

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів Реконструкція господарського комплексу ЗОШ І-ІІІ ст. №4 в м.Хуст. 
Коригування 2022-2023 6,910,000.00 85,163.00 85,163.00

0617380 7380 0490 Виконання інвестиційних проектів за рахунок іншихї 
субвенцій з державного бюджету

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

2020-2023 146,478,319.00 36,520,692.55 -49,563.85

х х х Усього х х 55,393.15

Додаток № 5
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Зміни до обсягів
 капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів у 2022 році
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грн.

Очікуваний 
рівень 
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проекту на 
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