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Капітальний ремонт частини дороги на міському кладовищі по 

вул.Сливова б/н в м.Хуст
виконком м/р міс. бюджет 100 000 100 000

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

Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет 993 922 993 922

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

Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет 413 000 413 000

Капітальний ремонт дорожного покриття вул.Замкова від вул.Франка до 

№8а  в м.Хуст, Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет 998 000 998 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Борканюка від вул. 

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

(коригування) 

виконком м/р міс. бюджет 500 000 500 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзду біля 

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

Закарпатської області

виконком м/р міс. бюджет 300 000 300 000

Капітальний ремонт вул. Львівська в м. Хуст, Закарпатська область виконком м/р міс. бюджет -600 771 -600 771

Капітальний ремонт дорожного покриття  по вул.Григоренка в м.Хуст, 

Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет -1 -1

Капітальний ремонт дорожного покриття вул. Логойдови в м.Хуст, 

Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет -18 231 -18 231

Капітальний ремонт дорожного покриття вул.Висока в м.Хуст, 

Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет -40 384 -40 384

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шутка від вул. 

Грушевського до дороги Н09 в м. Хуст, Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет -150 000 -150 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Небесної Сотні від 

№122 до дороги Н09 в м. Хуст, Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет -150 000 -150 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Тиха в м. Хуст, 

Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет -71 -71

Капітальний ремонт дорожного покриття вул.Лемка в м.Хуст, 

Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет -29 265 -29 265

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

Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет -18 918 -18 918

Капітальний ремонт дорожнього покриття з влаштуванням зливової 

каналізації вул. Чижмаря в м. Хуст, Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет -3 018 -3 018

Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Київська в м.Хуст 

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

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Молодіжна в с. Кіреші, 

Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет -30 288 -30 288

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Суворова в м.Хуст виконком м/р міс. бюджет 67 508 67 508

Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Гетьмана Пилипа Орлика в 

м.Хуст
виконком м/р міс. бюджет 17 021 17 021

Всього: 2 284 329 0 2 284 329

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

Секретар ради                                                                                         Володимир ЕРФАН

Додаток 


