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Капітальний ремонт  вул.Львівська в м.Хуст, Закарпатської області виконком м/р місцевий бюджет 9 000 0 9 000

Капітальний ремонт під'їзду та парковки до ДНЗ №3 по вул.Жайворонкова в 

м.Хуст, Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 200 000 0 200 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Мічуріна в м.Хуст. 

Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 200 000 0 200 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги НО9 

Мукачево-Рогатин-Бібірка-Львів, від залізничного переїзду до моста через 

р.Ріка, в межах міста Хуст, Закарпатської області

виконком м/р місцевий бюджет -49 000 0 -49 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Волошина (від залізничного 

переїзду до моста через р. Ріка) в м.Хуст, Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 49 000 0 49 000

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

Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет -22 933 0 -22 933

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

дороги Н09 в м.Хуст Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет -30 000 0 -30 000

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 по вул.Замкова від вул.І.Франка до 

№8а  в м.Хуст, Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет -14 667 0 -14 667

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

Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет -5 383 0 -5 383

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

Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет -6 781 0 -6 781

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Небесної Сотні від №122 до 

дороги Н09 в м.Хуст, Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет -50 000 0 -50 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Шутка від вул.Грушевського 

до дороги Н09 в м.Хуст Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет -50 000 0 -50 000

Капітальний ремонт тротуарів по вул.С.Бандери від №5 до №28 в м.Хуст, 

Закарпатської області, коригування
виконком м/р місцевий бюджет -120 000 0 -120 000

Капітальний ремонт тротуарів по вул. Чайковського в м.Хуст, Закарпатської 

області
виконком м/р місцевий бюджет -201 000 0 -201 000

Капітальний ремонт проїзної частини вулиці  Вітрова в м.Хуст Коригування виконком м/р місцевий бюджет -31 960 0 -31 960

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

Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 555 905 0 555 905

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

Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 667 346 0 667 346

Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзду біля багатоповерхового 

будинку по вул.Жайворонкова 40а - 40б  в м.Хуст, Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 292 713 0 292 713

Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзду біля багатоповерхового 

будинку по вул.Жайворонкова 38а   в м.Хуст, Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 100 000 0 100 000

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

Коригування
виконком м/р місцевий бюджет 438 782 0 438 782

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Володимира Бірчака   в 

м.Хуст, Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 49 900 0 49 900

2020

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

комунальної власності у  м.Хуст  на 2020-2022 роки
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Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Грушевського в м.Хуст, 

Закарпатської області (Коригування)
виконком м/р

субвенція з 

державного 

бюджету місцевим 

бюджетам

4 200 000 0 4 200 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Небесної сотні від №122 до 

дороги Н09  в м.Хуст, Закарпатської області 
виконком м/р

субвенція з 

державного 

бюджету місцевим 

бюджетам

17 800 000 0 17 800 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Шутка  від вул. Грушевського  

до дороги Н09  в м.Хуст, Закарпатської області 
виконком м/р

субвенція з 

державного 

бюджету місцевим 

бюджетам

7 600 000 0 7 600 000

Всього: 31 491 922 0 31 491 922

Секретар ради                                                                                         Володимир ЕРФАН


