
до рішення ІI сесії  Хустської міської ради

VIII скликання від 20.10.2021 № 472
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спеціальний 

фонд

1 2 3 4 5 6

Поточний ремонт вул.Садова в м.Хуст виконком м/р місцевий бюджет -11 -11 0

Поточний ремонт вул.К.Набережна в м.Хуст виконком м/р місцевий бюджет -212 -212 0

Поточний ремонт вулиці Свободи, Духновича, Б.Хмельницького, 

Волошина, Жайворонкова, Соборної України, Ужгородська набережна в 

м.Хуст

виконком м/р місцевий бюджет -11 -11 0

Профілювання дорожнього покриття виконком м/р місцевий бюджет -24 153 -24 153 0

Влаштування дорожньої розмітки території Хустської міської 

територіальної громади
виконком м/р місцевий бюджет -19 613 -19 613 0

Поточний ремонт вул.Небесної Сотні в м.Хуст виконком м/р місцевий бюджет 20 000 20 000 0

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

Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 10 000 0 10 000

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

Коригування 
виконком м/р місцевий бюджет -38 083 0 -38 083

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

Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 28 240 0 28 240

Капітальний ремонт частини дороги на міському кладовищі по вул. 

Сливова б/н в м.Хуст
виконком м/р місцевий бюджет -180 000 0 -180 000

Капітальний ремонт частини дороги на міському кладовищі по вул. 

Сливова б/н в м.Хуст. Коригування 
виконком м/р місцевий бюджет 180 000 0 180 000

Капітальний ремонт тротуарів по вул. Волошина від вул. Садова до 

вул.Бортнянського в м. Хуст Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 10 000 0 10 000

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 10 000 0 10 000

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

Закарпатської області (Коригування)
виконком м/р місцевий бюджет 10 000 0 10 000

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

Закарпатської області (Коригування)
виконком м/р місцевий бюджет 10 000 0 10 000

Влаштування тротуарів на під’їзній дорозі с. Рокосово Закарпатської 

області 
виконком м/р місцевий бюджет 10 000 0 10 000

Капітальний ремонт вул.Садова в с.Сокирниця Хустської міської 

територіальної громади Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 49 000 0 49 000

Всього: 75 157 -24 000 99 157
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у тому числі за роками

Секретар ради                                                                                                                                                    Василь Губаль

Додаток 2

2021

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

комунальної власності  Хустського міського територіальної громади  на 2020-2022 роки

Завдання 


