
№№ 
з/п

Назва напряму діяльності 
(пріоритетні завдання) Перелік заходів програми

Строки 
виконання 

заходу
Виконавець Джерела фінансування

Обсяги 
фінансування, 

грн.

Очікуваний результат та 
результативні показники 

виконання завдань

1.

Облаштування місць 
тимчасового розміщення 
громадян, які у зв’язку з 

бойовими діями залишили місце 
проживання/перебування

Закупівля предметів, матеріалів, обладнання, в т.ч. 
довгострокового користування, оплата послуг 
необхідних для облаштування приміщень та 

комфортного проживання ВПО

2022 рік Виконавчий комітет 
Хустської міської ради   -

2.

Проведення робіт з ремонту 
будівель (приміщень) для 
забезпечення тимчасового 

проживання ВПО

Виконання робіт з реконструкції, капітального та 
поточного ремонту будівель(приміщень) (в т.ч. 

розробка проектно-кошторисної документа док, її 
експертизи та інших супутніх робіт та послуг)

2022 рік Бюджет Хустської міської територіальної 
громади 846,000.00

2.1.

Капітальний ремонт комплексу нежитлових 
будівель (майно колишнього психоневрологічного 
відділення - корпуси А,В) в с.Липча вул. Шкільна, 
44 Хустського району Закарпатської області для 

тимчасового розміщення внутрішньо переміщених 
осіб, в тому числі   передпроектні роботи  - 17 

786,00 грн    виготовлення ПКД та проходження 
експертизи - 468 214,00 грн.

2022 рік
залишки коштів,  що утворилисть  на 01.01.2022 р. 
субвенції на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами -486 000,00 грн;

486,000.00

2.2.

Капітальний ремонт Дошкільного навчального 
закладу №2 (корпусів А1, А2) в с. Копашново вул. 

Учительська, буд.2 Хустського району 
Закарпатської області для тимчасового 

розміщення внутрішньо переміщених осіб,  в тому 
числі   передпроектні роботи  - 28 323,00 грн    

виготовлення ПКД та проходження експертизи - 
331 677,00 грн. 

2022 рік

залишки коштів субвенцій,  що утворилисть  на 
01.01.2022 р.: на надання державної підтримки особам 
з особливими освітніми потребами - 180 672,78 грн; на 

реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток 
об'єктів соціально-культурної сфери - 105 435,88 грн.,  

освітньої субвенції  -52 424,12 грн.,  на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій -                     21 467,22 грн.

360,000.00

846,000.00

Додаток № 3
до рішення ІІІ сесії Хустської міської ради                         

VIII скликання від 16.12.2022 року  № 1104                                                                                                                              

(із змінами)

Секретар ради                                                                      Василь ГУБАЛЬ 

Завдання і заходи та очікувані результати                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
з виконання  Програми облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо  переміщених осіб у Хустській міській територіальній громаді на 2022 рік

Поліпшення стану будівель для 
забезпечення тимчасового 
проживання ВПО та/або 

евакуйованих осіб у зв’язку із 
веденням воєнного стану

Виконавчий комітет 
Хустської міської ради

Разом


