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Поточний ремонт вул.Кубинця в м.Хуст виконком м/р міс. бюджет -199 000 -199 000

Поточний ремонт проїзду по вул.Львівська від №17 до №19 "3" в 

м.Хуст
виконком м/р міс. бюджет 199 000 199 000

Влаштування дорожньої розмітки по вул.Волошина в м.Хуст виконком м/р міс. бюджет -16 000 -16 000

Влаштування дорожньої розмітки по вул.Духновича, 

вул.Свободи, вул.К.Січі в м.Хуст
виконком м/р міс. бюджет 12 000 12 000

Влаштування дорожньої розмітки вул.Островського в м.Хуст виконком м/р міс. бюджет -1 000 -1 000

Влаштування дорожньої розмітки  вул.Кірешська в м.Хуст виконком м/р міс. бюджет 5 000 5 000

Поточний ремонт дорожнього покриття (брущатка) вибірково, 

вул. Небесної Сотні м. Хуст Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет 13 680 13 680

Поточний ремонт дорожнього покриття (брущатка) вибірково, 

вул.Калина м. Хуст Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет 4 301 4 301

Поточний ремонт дорожнього покриття (брущатка) вибірково, 

вул.Б.Бращайків м. Хуст Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет 1 926 1 926

Поточний ремонт вул. Сливова в м. Хуст виконком м/р міс. бюджет 99 000 99 000

Поточний ремонт вул. Заводська в м.Хуст виконком м/р міс. бюджет -60 000 -60 000

Поточний ремонт вул.  Слов"янська, Чайковського в м. Хуст виконком м/р міс. бюджет -33 600 -33 600

Поточний ремонт вул.Садова в м.Хуст виконком м/р міс. бюджет -5 400 -5 400

Поточний ремонт кільця по вул. Керамічна в м. Хуст виконком м/р міс. бюджет 37 556 37 556

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Петріва в м. 

Хуст, Закарпатської області 
виконком м/р міс. бюджет -10 000 -10 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття по 

вул.Підприємницька в м. Хуст, Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет 45 000 45 000

Поливання дорожньогопокриття вулиць та зелених зон виконком м/р міс. бюджет -49 000 -49 000

Санітарна обробка вулиць виконком м/р міс. бюджет 49 000 49 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Вишнева в м. 

Хуст, Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет 45 000 45 000

Капітальний ремонт під"їзду та парковки до ДНЗ №3 по 

вул.Жайворонкова в м. Хуст, Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет 45 000 45 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзду біля 

багатоповерхового будинку  по вул. Жайворонкова  40а-40б в м. 

Хуст, Закарпатської області

виконком м/р міс. бюджет 35 000 35 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзду біля 

багатоповерхового будинку  по вул. Жайворонкова 38а                                         

в м. Хуст, Закарпатської області

виконком м/р міс. бюджет 35 500 35 500

Капітальний ремонт дорожнього покриття  по вул.Борканюка від 

вул. Волошина до стадіону "Карпати"  в м. Хуст, Закарпатської 

області (коригування)

виконком м/р міс. бюджет 955 000 955 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Вайди в 

м.Хуст, Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет 945 000 945 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття з влаштуванням 

зливової каналізації вул. Чижмаря в м. Хуст, Закарпатської 

області

виконком м/р міс. бюджет 536 264 536 264

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Молодіжна в с. 

Кіреші, Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет 744 700 744 700

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Паркова в 

с.Кіреші Хустської міської ради Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет 27 462 27 462

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Нарцисова в 

с.Кіреші Хустської міської ради Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет 50 000 50 000

Капітальний ремонт дороги по вул.Бачинського в м. Хуст, 

Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет -6 635 -6 635

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. А.Бачинського 

в м. Хуст, Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет 6 635 6 635

Капітальний ремонт дороги по вул.Григоренка в м. Хуст, 

Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет -7 999 -7 999

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Григоренко в м. 

Хуст, Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет 7 999 7 999

Додаток 

2020

Зміни до заходів щодо реалізації Програми реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг 

комунальної власності у  м.Хуст  на 2020-2022 роки.

Найменування заходу

Головний 

розпорядник 

бюджетних 

коштів

до рішення Х сесії  Хустської міської ради

VII скликання від 08.05.2020 р. № 1958

у тому числі за роками

Джерела 

фінансування

Прогнозний обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, грн.



загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2020

Найменування заходу

Головний 

розпорядник 

бюджетних 

коштів

у тому числі за роками

Джерела 

фінансування

Прогнозний обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, грн.

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Панькевича в м. 

Хуст, Закарпатської області 
викрнком м/р міс. бюджет -19 844 -19 844

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Гойди від вул. 

Зоряна до вул. Чижмаря в м. Хуст, Закарпатської області 
викрнком м/р міс. бюджет -18 352 -18 352

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Грицака в м. 

Хуст, Закарпатської області
викрнком м/р міс. бюджет -28 107 -28 107

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Мічуріна в 

м.Хуст, Закарпатської області
викрнком м/р міс. бюджет 30 000 30 000

Разом: 3 475 086 57 463 3 417 623

Секретар ради Володимир ЕРФАН





 


