
Доповнення №1 
до проекту рішення __сесії міської ради VI скликання “Про зміни до 

Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2015 рік”  
 
 
 1. У додатку 4 “Показники виконання робіт по ремонту житла на 
2015 рік” за рахунок зменшення обсягу фінансування по капітальному 
ремонту фасадів та покрівель житлових будинків – 606,0 тис. грн. (кошти 
міського бюджету) згідно з Комплексною Програмою відновлення 
історичного центру м. Ужгорода на 2015-2016 роки передбачити обсяги 
фінансування у додатку 2 “Показники виконання робіт по утриманню 
об’єктів благоустрою на 2015 рік” по загальному фонду на поточний 
ремонт дорожніх знаків (зі світлодіодними елементами) біля навчальних 
закладів міста – 76,0 тис. грн. та у додатку 3 “Показники виконання робіт 
по ремонту доріг та об'єктів благоустрою на 2015 рік” по бюджету 
розвитку на капітальний ремонт вул. Собранецької – 300,0 тис. грн. і 
капітальний ремонт вул. Возз'єднання, пов'язаний з розширенням узбіччя – 
230,0 тис. грн. згідно з Програмою благоустрою м. Ужгорода на 2015-2017 
роки. 

2. У додатку 5 “Показники будівництва і реконструкції соціально-
культурних та комунальних об’єктів на 2015 рік” по бюджету розвитку за 
рахунок зменшення обсягу фінансування по реконструкції хлораторних 
НФС-1, НФС-2, НФС-3 – 600,0 тис. грн. збільшити обсяг фінансування на 
реконструкцію приміщень будівлі по вул. 8 Березня, 46 б на цю ж суму. 
 
 
 
Міський голова            В. Погорелов 



Супровідна записка  
до доповнення № 1 до проекту рішення __сесії міської ради VI скликання 

“Про зміни до Програми економічного і соціального розвитку                    
м. Ужгорода на 2015 рік” 

 
тис. грн.  

№ 
п/п 

Назва об'єкта 
Затвердже-
но Програ-

мою 

Вносять 
ся зміни 

(+,-) 

Уточнюєть
ся зі 

змінами 

Причини внесення 
змін 

1. 
У додатку 4 “Показники 
виконання робіт по ремонту 
житла на 2015 рік”: 

   

 

Капітальний ремонт фасадів та 
покрівель житлових (Комплексна 
Програма відновлення історично-
го центру м. Ужгорода на 2015-
2016 роки) 

4070,5 -606,0 3464,5 

 

Удодатку 2 “Показники вико-
нання робіт по утриманню 
об’єктів благоустрою на 2015 
рік: 

   

 

Поточний ремонт дорожніх знаків 
(зі світлодіодними елементами) 
біля навчальних закладів міста 
(Програма благоустрою м. Ужго-
рода на 2015-2017 роки) 

- +76,0 76,0 

 

У додатку 3 “Показники 
виконання робіт по ремонту 
доріг та об'єктів благоустрою на 
2015 рік”: 

   

 
Капітальний ремонт вул. Собра-
нецької (Програма благоустрою   
м. Ужгорода на 2015-2017 роки) 

- +300,0 300,0 

 

Капітальний ремонт вул. Возз'єд-
нання, пов'язаний з розширенням 
узбіччя (Програма благоустрою  
м. Ужгорода на 2015-2017 роки) 

- +230,0 230,0 

 
 
 
 
Відповідно до листа 
департаменту 
міського господарства 
від 05.05.15 №24.01-
10/771 пропонується 
перерозподіл обсягу 
фінансування на 
загальну суму 606,0 
тис. грн. між  цільо-
вими Програмами та 
об'єктами у додатках 
2,3,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. У додатку 5 “Показники будів-
ництва і реконструкції соці-
ально-культурних та кому-
нальних об’єктів на 2015 рік”: 

+,-

 Реконструкція хлораторних           
НФС-1, НФС-2, НФС-3 1580,6 -600,0 980,6 

 Реконструкція приміщень будівлі 
по вул. 8 Березня, 46 б 

300,0 +600,0 900,0 

Відповідно до листа 
управління капіталь-
ного будівництва від 
05.05.2015 р. №25/01-
74 пропонується 
перерозподіл обсягу 
фінансування на суму 
600,0 тис. грн. між 
об'єктами  

  
Начальник управління  
економіки та підприємництва     М. Станкович 
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