
до рішення IІ сесії  Хустської міської ради

VIII скликання від 23.12.2021 року № 702

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

1 2 3 4 5 6

Поточний середній ремонт автомобільної дороги  загального користування місцевого 

значення С 071305 Іза - Нижнє Селище - Драгово на ділянці км 0+000-20+500, 

Закарпатської області

виконком м/р місцевий бюджет 10 000 10 000 0

Поточний ремонт вул. Сливова в м. Хуст виконком м/р місцевий бюджет -199 000 -199 000 0

Поточний ремонт вул. Керамічна в м. Хуст виконком м/р місцевий бюджет -321 -321 0

Профілювання дорожнього покриття виконком м/р місцевий бюджет -77 901 -77 901 0

Відновлення дорожніх знаків виконком м/р місцевий бюджет -24 000 -24 000 0

Зимове утримання міських доріг виконком м/р місцевий бюджет -1 284 611 -1 284 611 0

Санітарна обробка вулиць виконком м/р місцевий бюджет -49 000 -49 000 0

Капітальний ремонт дорожного покриття по вул. Паркова в с.Кіреші Хустської 

міської ради Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 186 736 0 186 736

Капітальний ремонт дорожнього покриття  по вул. Борканюка від вул. Волошина до 

стадіону "Карпати" в м. Хуст, Закарпатської області (коригування)
виконком м/р місцевий бюджет 499 000 0 499 000

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

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

Капітальний ремонт дорожного покриття по вул. Нарцисова в с.Кіреші, Хустської 

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

Капітальний ремонт дорожного покриття по  вул.Е.Егана, Ю.Вірага  в м.Хуст, 

Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 40 000 0 40 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Братів Реваїв м.Хуст, Закарпатсьої 

області
виконком м/р місцевий бюджет 579 000 0 579 000

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  вул. Травнева  (від   вул.Дружби до буд №129)  с.Стеблівка 

Хустського району
виконком м/р місцевий бюджет -14 000 0 -14 000

Капітальний ремонт вул. Садова та частина вул. А. Годинки в с.Сокирниця Хустської 

міської територіальної громади Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет -9 362 0 -9 362

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

області (Коригування)
виконком м/р місцевий бюджет -2 000 0 -2 000

Капітальний ремонт дорожного покриття  по вул.Борканюка в м.Хуст, Закарпатської 

області (Коригування)
виконком м/р місцевий бюджет -2 000 0 -2 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Зарічна в с. Зарічне Хустської 

міської ради Закарпатської області (Капітальний ремонт автомобільної дороги 

місцевого значення С 071302 Хуст-Зарічне км0+000-7+000)         

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

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.М.Лизанця в м.Хуст, Закарпатської 

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

Капітальний ремонт дорожнього покриття  вул.Степана Росохи м.Хуст, Закарпатської 

області
виконком м/р місцевий бюджет -2 000 0 -2 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Павловича в м.Хуст, Закарпатської 

області
виконком м/р місцевий бюджет -2 000 0 -2 000

Капітальний ремонт тротуарів по вул. Чайковського в м.Хуст, Закарпатської області виконком м/р місцевий бюджет -10 000 0 -10 000

Капітальний ремонт тротуару по вул.Жайворонкова в м.Хуст, Закарпатської області виконком м/р місцевий бюджет -1 000 0 -1 000

Капітальний ремонт вул. Дружби в с. Сокирниця. Коригування виконком м/р місцевий бюджет -2 000 0 -2 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Задорожнього  (від ПК9+50 до 

ПК14+25) в с.Крива Хустського району  Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет -10 000 0 -10 000

Капітальний ремонт під'їздної дороги до с.Вертеп та вул.Садова в с.Вертеп 

Рокосівської сільської ради Хустського району Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет -10 000 0 -10 000

Капітальний ремонт вул. Садова у с. Іза виконком м/р місцевий бюджет -10 000 0 -10 000

Капітальний ремонт вул.Мала Лунка с. Лунка Копашнівської сільської ради. 

Коригування
виконком м/р місцевий бюджет -2 000 0 -2 000

Капітальний ремонт вул.І.Франка від вул.Центральна до кладовища у с.Н.Селище 

Хустського району
виконком м/р місцевий бюджет -10 000 0 -10 000
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Зміни до заходів щодо реалізації Програми реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг 
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Реконструкція пішохідно-паркувальної зони по вул.Замкова в м.Хуст. Коригування виконком м/р місцевий бюджет -13 868 0 -13 868

Капітальний ремонт частини дороги на міському кладовищі по вул.Сливова, б/н в 

м.Хуст
виконком м/р місцевий бюджет -56 0 -56

Капітальний ремонт частини дороги на міському кладовищі по вул.Сливова, б/н в 

м.Хуст. Коригування
виконком м/р місцевий бюджет -4 976 0 -4 976

Капітальний ремонт дорожнього покриття  по вул.Сливова  в м.Хуст Закарпатської 

області
виконком м/р місцевий бюджет -49 500 0 -49 500

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Сливова від №34 до вул. І.Франка 

в м.Хуст, Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет -2 632 0 -2 632

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

в м.Хуст, Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет -2 000 0 -2 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Волошина (від залізничного 

переїзду до мосту через р. Ріка), в м. Хуст, Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет -2 000 0 -2 000

Реконструкція дороги до памятки архітектури національного значення "Руїни 

Хустського замку" з благоустроєм прилеглої території для покращення туристичної 

привабливості міста Хуста Коригування

виконком м/р місцевий бюджет -565 0 -565

Реконструкція дороги до памятки архітектури національного значення "Руїни 

Хустського замку" з благоустроєм прилеглої території для покращення туристичної 

привабливості міста Хуста Коригування

виконком м/р

субвенція з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам

11 800 000 0 11 800 000

11 307 944 -1 624 833 12 932 777

Секретар ради                                                                                                                                                    Василь Губаль


