
          Додаток 3 до Програми 

                                                                             затверджений  рішенням ІІ сесії Хустської міської   

                                                                             ради VIII скликання  від 23.12.2021 року № 725 

 

Перелік об’єктів, які будуть реалізовуватися в 2022 році за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. 
 

№ 

п/п 

Назва об’єкту 

1. Будівництво корпусів Рокосівської ЗОШ  I-III ст.  в с. Рокосово, 

Хустського району 
2. Капітальний ремонт приміщень загальноосвітньої школи I-III ступенів в 

с. Нижнє Селище по вул. Центральній, буд. 95 Хустського району 

Закарпатської області. 
3. Капітальний ремонт Хустської спеціалізованої школи № 1 імені 

Августина Волошина в м.Хуст. Коригування. 
4. Реконструкція ДНЗ в с.Іза по вул. Центральній, № 152 Хустського 

району. Коригування.   
5. Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул. Воєводи Петенька  

в м.Хуст 
6. Реконструкція  каналізаційної мережі по вул. Воєводи Петенька  в 

м.Хуст 
7. Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Пирогова від № 68 до 

вул. Бр. Реваїв в м.Хуст, Закарпатської області. 
8. Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Суворова в м.Хуст, 

Закарпатської області. 
9. Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Е.Егана, Ю.Вірага в 

м.Хуст, Закарпатської області. 
 

Перелік об’єктів, які будуть реалізовуватися в 2022 році за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної 

сфери. 
 

№ 

п/п 

Назва об’єкту 

1. Будівництво корпусів Рокосівської ЗОШ  I-III ст.  в с. Рокосово, 

Хустського району 
2. Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення КНП "Хустська 

ЦРЛ ім. Віцинського О.П." в м. Хуст, вул. Івана Франка, 113 
3. Будівництво спортивного двадцятип’ятиметрового басейну по вул. 

Степана Бандери, № 1А в м. Хуст Закарпатської області. Коригування. 
4. Капітальний ремонт вулиці Львівська в м.Хуст Закарпатської області. 
5. Капітальний ремонт приміщень загальноосвітньої школи I-III ступенів в 

с. Нижнє Селище по вул. Центральній, буд. 95 Хустського району 

Закарпатської області. 



6. Реконструкція ДНЗ в с.Іза по вул. Центральній, № 152 Хустського 

району. Коригування.   
7. Будівництво мосту через р. Ріка в урочищі Городилово м. Хуст 

Закарпатської області. 
8. Реконструкція дороги до пам’ятника архітектури національного 

значення "Руїни Хустського Замку  з благоустроєм прилеглої території 

для покращення туристичної привабливості міста Хуст". 
 

 

Перелік об’єктів соціальної сфери по Хустській міській територіальній 

громаді, які подано та зареєстровано на сайті Державного фонду 

регіонального розвитку на 2022рік 

 
№ 

п/п 

Назва об’єкту 

1. Реконструкція ДНЗ по вул. Небесної Сотні, 61 в м. Хуст. Коригування. 

2. Реконструкція ДНЗ в с.Іза по вул. Центральній, №152 Хустського 

району. Коригування. ( поч. будівництва - 2020р) 

3. Будівництво спортивного двадцятип’ятиметрового басейну по вул. 

Степана Бандери,  №1А в м.Хуст Закарпатської області. Коригування. 

4. Будівництво спортивного майданчику для гри у футбол по вул. 

Першотравнева, с.Сокирниця Хустського району Закарпатської області 
5. Регулювання русла р. Хустець від з/д мосту до вул. І. Франка в м. Хуст 

 

 

 

Секретар ради                                                                    Василь ГУБАЛЬ 


