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Поточний ремонт тротуарів по вул. Володимирська біля будинку №4 в м.Хуст виконком м/р місцевий бюджет 49 000 49 000 0

Поточний ремонт вул. Слов'янська, Чайковського в м. Хуст виконком м/р місцевий бюджет -29 200 -29 200 0

Профілювання дорожнього покриття виконком м/р місцевий бюджет 29 200 29 200 0

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

Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 500 000 0 500 000

Капітальний ремонт вул. Львівська в м. Хуст, Закарпатська область виконком м/р місцевий бюджет -83 0 -83

Капітальний ремонт дорожного покриття по вул.Жайворонкова від буд.66 до 

дороги НО9 в м.Хуст, Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет -30 000 0 -30 000

Капітальний ремонт дорожного покриття по вул.Жайворонкова від №66 до 

дороги НО9 в м.Хуст, Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 30 000 0 30 000

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

Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 250 000 0 250 000

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

Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 250 000 0 250 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття  вул. М.Андрели в м. Хуст, 

Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 276 046 0 276 046

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

Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет -89 000 0 -89 000

Капітальний ремонт тротуару по вул.Жайворонкова в м.Хуст, Закарпатської 

області
виконком м/р місцевий бюджет 89 000 0 89 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття  вул. Теодора Ромжі в м. Хуст, 

Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 209 595 0 209 595

Капітальний ремонт дорожного покриття проїзду біля багатоповерхового 

будинку по вул.Жайворонкова 40а - 40б  в м.Хуст, Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 300 000 0 300 000

Капітальний ремонт дорожного покриття проїзду біля багатоповерхового 

будинку по вул.Жайворонкова 38а   в м.Хуст, Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 300 000 0 300 000

Капітальний ремонт дорожного покриття вул.Жайворонкова (від №44 до 

вул.Чижмаря) в м.Хуст, Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 300 000 0 300 000

Капітальний ремонт дорожного покриття по вул.Жайворонкова від №66 до 

дороги НО9 в м.Хуст, Закарпатської області
виконком м/р

субвенція з місцевого 

бюджету на фінансове 

забезпечення будівництва, 

реконструкції, ремонту і 

утримання автомобільних  

доріг загального 

користування місцевого 

значення, вулиць і доріг 

комунальної власності у 

населених пунктах

1 207 800 0 1 207 800

Реконструкція пішохідно-паркувальної зони по вул.Замкова в м.Хуст. 

Коригування
виконком м/р

інша субвенція місцевого 

бюджету
600 000 0 600 000

Всього: 4 193 358 0 4 193 358

до рішення позачергової сесії  Хустської міської  ради

VII скликання від 16.10.2020 року № 3100

Додаток 

Головний 

розпорядник 

бюджетних 

коштів

Джерела фінансування

Прогнозний 

обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, грн.

у тому числі за роками

Секретар ради                                                                                         Володимир ЕРФАН

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


