
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Будівництво каналізаційної мережі по 

вул.Володимира Біркача, вул. Марка 

Вовчка  в м.Хуст

2020-2022 роки
виконавчий 

комітет м/р
міський бюджет 774 322 0 0

2

Будівництво каналізаційної мережі по 

вул.Володимира Біркача, вул. Марка 

Вовчка  в м.Хуст.Коригування

2020-2022 роки
виконавчий 

комітет м/р
міський бюджет 172 741 0 0

3
Будівництво каналізаційної мережі по 

вул.Спортивна в м.Хуст
2020-2022 роки

виконавчий 

комітет м/р
міський бюджет 607 230 0 0

4
Будівництво каналізаційної мережі по 

вул.Котляревського в м.Хуст
2020-2022 роки

виконавчий 

комітет м/р
міський бюджет 0 110 000 0

5
Реконструкція ділянки міського 

водопроводу по вул.Пушкіна в м.Хуст
2020-2022 роки

виконавчий 

комітет м/р
міський бюджет 0 190 000 0

Недопущення забруднення 

довкілля, в тому числі водних 

об"єктів

6 Покос трави, посадка квітів 2020-2022 роки
виконавчий 

комітет м/р
міський бюджет 180 000 144 000 180 000

7 Обрізка дерев, живих огорож 2020-2022 роки
виконавчий 

комітет м/р
міський бюджет 0 49 000 0

8

Покращення санітарно-

екологічного стану 

водних об"єктів

Прочистка русла , малих річок та інших 

водних об’єктів
2020-2022 роки

виконавчий 

комітет м/р
міський бюджет 60 000 0 0

Поліпшення санітарно-

екологічного стану  водних 

об"єктів 

9

Відновлення та підтримка 

сприятливого 

гідрологічного стану  

річок

Відновлення і підримання сприятливого 

гідрогічного режиму та санітарного стану 

р.Чінчерка 

2020-2022 роки
виконавчий 

комітет м/р
міський бюджет 72 348 0 0

Покращення санітарного 

стану річки Чінчерки

Забезпечення очистки стічних 

вод, запобігання аварійних 

ситуації,  забрудненню 

навколишнього природного 

середовища стічними водами

Відновлення та 

підтримання 

сприятливого 

гідрологічного режиму та 

санітарного стану 

водопровідних та 

каналізаційних мереж

Відновлення зеленої зони

Суттєве покращення 

естетичного вигляду 

населених пунктів громади та 

об’єктів шляхом збільшення 

зелених насаджень та їх 

належного утримання

Очікуваний результат

Додаток 2

до рішення ІІ  сесії  Хустської міської ради

 VIІI скликання від 23.12.2021 року  № 720

Орієнтовні обсяги фінансування, у т.ч. за 

роками, грн.

Зміни до переліку заходів і завдань та очікувані результати виконання Програми охорони навколишнього природного середовища                                                                                                                                     

№ 

п/п
Найменування завдання

Термін виконання 

заходу у тому числі 

за роками

Перелік заходів програми Виконавці
Джерела 

фінансування
2020 2021 2022



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10

Розробка комплексу 

заходів, направлених на 

охорону навколишнього 

природного середовища 

Послуги з розробки схеми санітарного 

очищення населених пунктів Хустської 

міської територіальної громади

2020-2022 роки
виконавчий 

комітет м/р
міський бюджет 0 7 000 0

Збереження здоров’я 

населення від негативного 

впливу твердих побутових 

відходів

11
Проведення роботи по 

берегоукріпленню

Аварійно відновлювальні роботи 

берегоукріплення лівої частини річки Ріка 

в районі автомобільного мосту с.Липча, 

Хустського району

2020-2022 роки
виконавчий 

комітет м/р
міський бюджет 0 207 244 0

Попередження руйнування 

берегів, підтоплення 

присадибних ділянок та 

будівель

Разом: 1 866 641 707 244 180 000

  Секретар ради                                                                                                                                                                                               Василь ГУБАЛЬ


