
загальний фонд спеціальний фонд

1 2 3 4 5 6

Поточний ремонт  вул. Леонова в м. Хуст виконком м/р міс. бюджет 32 000 32 000

Поточний ремонт вул. Садова в м. Хуст виконком м/р міс. бюджет -86 000 -86 000

Поточний ремонт  вул. Жайворонкова в м. Хуст виконком м/р міс. бюджет 86 000 86 000

Поточний ремонт вулиці Свободи, Духновича, Б. Хмельницького,  Волошина, 

Жайворонкова, Соборної України, Ужгородська набережна в м. Хуст
виконком м/р міс. бюджет -35 000 -35 000

Поточний ремонт  вул. Маркуша в м. Хуст виконком м/р міс. бюджет 79 000 79 000

Поточний ремонт К.Січі в м. Хуст виконком м/р міс. бюджет -1 000 -1 000

Поточний ремонт вул. Слов'янська, Чайковського в м. Хуст виконком м/р міс. бюджет -68 200 -68 200

Поточний ремонт території загального користування по вул. Корятовича в 

м. Хуст
виконком м/р міс. бюджет -3 000 -3 000

Поточний ремонт  вул. Пачовського в м. Хуст виконком м/р міс. бюджет -3 800 -3 800

Капітальний ремонт вул. Львівська в м. Хуст, Закарпатська область виконком м/р

субвенція 

соціально-

економічного 

розвитку

4 200 000 4 200 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Борканюка від вул. 

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

(коригування) 

виконком м/р міс. бюджет 346 300 346 300

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Вайди в м. Хуст, 

Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет 329 371 329 371

Капітальний ремонт дорожнього покриття з влаштуванням зливової 

каналазації вул. Чижмаря в м. Хуст, Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет -19 502 -19 502

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Вишнева в м. Хуст, 

Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет 500 000 500 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Я. Мудрого в м. Хуст, 

Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет 789 991 789 991

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Лемка в м. Хуст, Закарпатської 

області
виконком м/р міс. бюджет 565 085 565 085

Реконструкція тротуару по вул. Жайворонкова біля будинку № 46 в м. Хуст, 

Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет 40 000 40 000

Капітальльний ремонт проїзної частини вулиці Київська в м. Хуст виконком м/р міс. бюджет -64 175 -64 175

Капітальльний ремонт проїзної частини вулиці Київська в м. Хуст 

Коригування
виконком м/р міс. бюджет 64 175 64 175

Капітальльний ремонт проїзної частини вулиці Вітрова в м. Хуст виконком м/р міс. бюджет -44 079 -44 079

Капітальльний ремонт проїзної частини вулиці Вітрова в м. Хуст Коригування виконком м/р міс. бюджет 44 079 44 079

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Заводська в м.Хуст, 

Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет 49 000 49 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.В.Івасюка в с.Чертіж, 

Хустської міської ради, Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет 49 000 49 000

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

Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет 49 000 49 000

Всього: 6 898 245 0 6 898 245

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

Джерела 

фінансування

Прогнозний 

обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, грн.

у тому числі за роками

до рішення Х сесії  Хустської міської ради

VІІ скликання від 31.07.2020 № 2072

Міський голова                                                                                         Володимир КАЩУК

Додаток 


