
до рішення IІ сесії  Хустської міської ради

VIII скликання від 03.12.2021 року № 603

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

1 2 3 4 5 6

Поточний ремонт сільських вулиць Хустської міської територіальної 

громади
виконком м/р місцевий бюджет -1 497 800 -1 497 800 0

Поточний ремонт вул.Керамічна в м.Хуст виконком м/р місцевий бюджет -2 -2 0

Влаштування дорожньої розмітки вулиць Хустської міської 

територіальної громади
виконком м/р місцевий бюджет 2 2 0

Капітальний ремонт вул. Садова в с.Сокирниця Хустської міської 

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

Капітальний ремонт вул. Садова та частина вул. А.Годинки в 

с.Сокирниця Хустської міської територіальної громади Закарпатської 

області

виконком м/р місцевий бюджет 49 000 0 49 000

Капітальний ремонт частини дороги на міському кладовищі по вул. 

Сливова, б/н в м.Хуст. Коригування 
виконком м/р місцевий бюджет 106 557 0 106 557

Капітальний ремонт частини дороги на міському кладовищі по вул. 

Сливова, б/н в м.Хуст
виконком м/р місцевий бюджет 121 172 0 121 172

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

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

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

Хустської міської ради, Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет -10 000 0 -10 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Миру в с.Бороняво 

Хустської ТГ, Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет -5 0 -5

Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Гетьмана Пилипа Орлика в 

м.Хуст
виконком м/р місцевий бюджет -51 0 -51

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

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

Капітальний ремонт дорожнього покриття  по вул. Паркова в с.Кіреші 

Хустської міської ради Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 1 000 000 0 1 000 000

Капітальний ремонт  автомобільної дороги загального користування 

місцевого значення С 071305 Іза - Нижнє Селище - Драгово                                                                  

км 0+000-20+500

виконком м/р місцевий бюджет 10 000 0 10 000

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

м.Хуст, Закарпатської області, коригування
виконком м/р місцевий бюджет 20 000 0 20 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Борканюка від 

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

(коригування)

виконком м/р місцевий бюджет 485 000 0 485 000

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

Закарпатської області
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

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

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

Капітальний ремонт вул. Травнева (від вул. Дружби до буд. №129) 

с.Стеблівка Хустського району
виконком м/р місцевий бюджет 20 000 0 20 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Е.Егана, Ю.Вірага в 

м.Хуст, Закарпатської області
виконком м/р

субвенція з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам

1 450 000 0 1 450 000

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

Закарпатської області
виконком м/р

субвенція з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам

2 967 000 0 2 967 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Пирогова від №68 до 

вул.Бр.Реваїв  в м.Хуст, Закарпатської області
виконком м/р

субвенція з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам

846 900 0 846 900

Капітальний ремонт вул.Львівська  в м.Хуст Закарпатської області виконком м/р

субвенція з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам

5 000 000 0 5 000 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Нірешська в с.Чертіж, 

Хустської міської ради, Закарпатської області
виконком м/р

субвенція з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам

5 000 000 0 5 000 000

Всього: 16 008 768 -1 497 800 17 506 568
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