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

Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2015 рік”  
 
 

1. У додатку 2 “Показники виконання робіт по утриманню об’єктів 
благоустрою на 2015 рік” по загальному фонду обсяги фінансування у 
розділі I. по заходах 1-12 викласти в новій редакції згідно з додатком. 

2. У додатку 5 “Показники будівництва і реконструкції соціально-
культурних та комунальних об’єктів на 2015 рік” : 

2.1. По бюджету розвитку за рахунок зменшення обсягу фінансування 
по реконструкції КОС (реконструкція аеротенка-освітлювача) –            
280,0 тис. грн. передбачити обсяг фінансування на реконструкцію 
зовнішньої каналізаційної мережі будівлі УПСЗН по пл. Ш.Петефі –            
80,0 тис. грн. та збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт 
будівлі центральної міської бібліотеки в м. Ужгороді по вул. Волошина –            
200,0 тис. грн. 

2.2. За рахунок бюджету розвитку передбачити обсяг фінансування на 
капітальний ремонт будівлі по вул. Небесної Сотні,4,6 м. Ужгород –             
300,0 тис. грн., реконструкцію системи опалення будівель по вул. Небесної 
Сотні, 4,6 та пл. Поштової, 3 із влаштуванням автономної міні-котельні – 
1000,0 тис. грн. 

2.3. Назву об'єкта "Капітальний ремонт басейну та спортивного залу 
ЗОШ №8 по вул. Ак. Корольова, 4" викласти в наступній редакції: 
"Капітальний ремонт фасаду та покрівлі будівлі ЗОШ №8 по            
вул. Ак. Корольова, 4" без зміни обсягу фінансування. 
 3. У додатку 6 “Показники виконання робіт по ремонту закладів 
освіти” по бюджету розвитку зменшити обсяг фінансування по 
реконструкції території спортивного майданчика Ужгородської 
спеціалізована школа I-III ступенів №3 з поглибленим вивченням англійської 
мови по наб. Незалежності,19 – 602,3 тис. грн. та направити виконавчому 
комітету Ужгородської міської ради на виконання Програми впровадження 
системи відеоспостереження у місті Ужгород для придбання відеокамер. 
 4. У додатку 8 “Перелік цільових міських Програм, які 
передбачаються реалізовувати у 2015 році за рахунок всіх джерел 
фінансування” перелік цільових міських Програм доповнити Програмою 
впровадження системи відеоспостереження у місті Ужгород. 
 
 
 
Міський голова            В. Погорелов 
 
 
 



Додаток 
            до рішення ____сесії міської ради VI скликання 

      __________________№________ 
  

П О К А З Н И К И 
виконання робіт з утримання об’єктів благоустрою на 2015 рік 

 
Уточнено 

на 2015 рік, 
тис. грн. 

№ 
за/
п 

Назва статті  
(робіт, послуг), заходу 

загальний 
фонд 

I. Утримання об'єктів благоустрою згідно з Програмою 
благоустрою м. Ужгорода на 2015-2017 роки : 17578,0 

1. Санітарне оброблення міста (прибирання міста) 6670,607 
2. Послуги з видалення твердих побутових відходів (послуги з ліквідації 

несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття) 148,761 
3. Озеленення та утримання зелених насаджень 1773,658 
4. Утримання кладовищ 583,753 
5. Утримання мереж зовнішнього освітлення та їх поточний ремонт 599,2 
6. Оплата за електричну енергію 2050,0 
7. Утримання світлофорних об’єктів 441,553 
8. Утримання зони відпочинку, прибережної смуги 48,854 
9. Утримання малих архітектурних форм 78,086 

10. Утримання міських фонтанів 46,54 
11. Інші видатки на послуги з утримання об'єктів благоустрою 

(святкове оздоблення, поточний ремонт об’єктів благоустрою) 64,07 
12. Утримання притулку для безпритульних тварин-відлов 

безпритульних тварин 98,52 
 Погашення заборгованості за 2014 рік 4974,398 

 
 
 
Секретар ради         Б. Андріїв 
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