
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
Про зміни до Програми  
економічного і соціального розвитку  
м. Ужгорода на 2014 рік  

 
 
Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”,  
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 
Внести зміни у додатки 2, 4, 6 до Програми економічного і 

соціального розвитку м. Ужгорода на 2014 рік та основні напрямки розвитку 
на 2015 і 2016 роки, затвердженої рішенням ХХ сесії міської ради VI 
скликання від 03 лютого 2014 року № 1188:    

1. У додатку 2 “Показники виконання робіт по утриманню об’єктів 
благоустрою на 2014 рік” по загальному фонду за рахунок зменшення 
обсягу фінансування на виконання заходів із санітарного оброблення та 
аналогічні послуги (послуги з утримання доріг) – 99,0 тис. грн. збільшити 
обсяг фінансування на оплату електричної енергії для вуличного освітлення 
та світлофорних об'єктів на цю ж суму згідно з Програмою благоустрою             
м. Ужгорода на 2012-2015 роки. 

2. У додатку 4 “Показники виконання робіт по ремонту житла на 
2014 рік” по бюджету розвитку зменшити обсяг фінансування по 
капітальному ремонту ліфтів по вул. Минайській,29 – 50,0 тис. грн. згідно з 
Програмою модернізації, капітального ремонту, заміни ліфтів та систем 
диспетчеризації в житловому фонді м. Ужгорода на 2012-2014 роки, які 
направити на виготовлення експертно-грошових оцінок земельних ділянок 
(Програма підготовки до продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення на 2012-2014 роки). 
 3. У додатку 5 “Показники будівництва і реконструкції соціально-
культурних та комунальних об’єктів на 2014 рік” по бюджету розвитку за 
рахунок зменшення обсягу фінансування по реконструкції підземного 
водозабору «Минай» с.Холмок Ужгородського р-ну (Програма "Питна вода 
міста Ужгород на 2012-2020 роки") – 850,0 тис. грн., реконструкції 



хлораторних НФС-1, НФС-2, НФС-3 (Програма "Питна вода міста Ужгород 
на 2012-2020 роки") – 415,0 тис. грн. передбачити обсяг фінансування на 
капітальний ремонт фасаду будівлі спеціалізованої ЗОШ №3 I-III ст. по 
наб.Незалежності,19 – 40,0 тис. грн., капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) 
Ужгородської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. №2 по вул. Підгірна,43 – 40,0 тис. грн. та 
збільшити обсяг фінансування на реконструкцію існуючої будівлі котельні 
ЗОШ №13 під облаштування санвузлів – 20,0 тис. грн., капітальний ремонт 
будівлі та благоустрою території ДНЗ №6 по вул. Капітульній (Програма розвитку 
дошкільної освіти м.Ужгорода на період до 2017 року) – 150,0 тис. грн., 
капітальний ремонт (заміна вікон) фасаду ДНЗ №21 "Ластовічка" (Програма 
розвитку дошкільної освіти м.Ужгорода на період до 2017 року) –            
500,0 тис. грн., будівництво нової основної кабельної лінії електропостачання 
10 кВ від ТП 137 до ТП 227 підвищуючої насосної станції по вул. Тихій            
(м-н “Кальварія”) – 100,0 тис. грн., реконструкцію існуючих приміщень під 
архівний відділ та міського архівосховища по вул.Кармелюка,7 в м.Ужгород 
(Програма зміцнення матеріально-технічної бази архівного відділу на 2012-
2014 роки) – 315,0 тис. грн., реконструкцію водогону Д-325 мм по            
вул. Можайського від вул. Минайської до вул. 8-го Березня (Програма 
"Питна вода міста Ужгород на 2012-2020 роки") – 100,0 тис. грн. 

4. У додатку 6 “Показники виконання робіт по ремонту закладів 
освіти на 2014 рік” по бюджету розвитку за рахунок зменшення обсягу 
фінансування по капітальному ремонту трубопроводів системи опалення у 
підвалі НВК "Ялинка" по вул. Нахімова, 3 – 100,0 тис. грн. передбачити  
обсяг фінансування на капітальний ремонт котельні НВК "Горяни" по            
вул. Дендеші,166 – 60,0 тис. грн., капітальний ремонт системи опалення та 
водопостачання ДНЗ № 42 по вул. Легоцького, 19 – 10,0 тис. грн. та 
збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт підземної теплової 
мережі ліцею "Лідер" по вул. Сільвая, 3 – 30,0 тис. грн.  
 
 

 
Міський голова                В.Погорелов 


