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

Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2016 рік”  
 
 

 1. У додатку 2 “Показники виконання робіт по утриманню об’єктів 
благоустрою на 2015 рік” за рахунок коштів міського бюджету збільшити 
обсяг фінансування на виконання природоохоронних заходів – 154,19 тис. грн. 
згідно з Програмою охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород 
на 2016-2017 роки. 
          2. У додатку 3 “Показники виконання робіт по ремонту доріг та 
об'єктів благоустрою на 2016 рік” за рахунок коштів міського бюджету 
зменшити обсяг фінансування по реконструкції мереж та об'єктів 
благоустрою історичної частини міста – 7827,838 тис.грн. згідно з 
Комплексною Програмою відновлення історичного центру м. Ужгорода на 
2015-2016 роки. 
 3. Пункт 1 проекту рішення __ сесії VI скликання міської ради “Про 
зміни до Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2016 
рік” викласти у новій редакції: “У додатку 3 “Показники виконання робіт 
по ремонту доріг та об'єктів благоустрою на 2016 рік” за рахунок коштів 
міського бюджету передбачити обсяг фінансування на реконструкцію 
міських шляхів – 4800,0 тис. грн., капітальний ремонт міських шляхів – 
26506,0 тис. грн., капітальний ремонт мостів – 400,0 тис. грн., капітальний 
ремонт тротуарів – 5583,8 тис. грн., капітальний ремонт внутрішньо-
квартальних територій – 5208,8 тис. грн., капітальний ремонт кладовища 
Барвінок – 200,0 тис. грн., капітальний ремонт кладовища Пагорб Слави – 
70,0 тис. грн., капітальний ремонт зелених насаджень – 250,0 тис. грн., 
капітальний ремонт світлофорних об'єктів – 700,0 тис. грн., капітальний 
ремонт (встановлення) дорожніх знаків – 160,0 тис. грн. згідно з Програмою 
благоустрою м. Ужгорода на 2015-2017 роки та на капітальний ремонт мереж 
зовнішнього освітлення – 2550,0 тис. грн. згідно з Програмою реконструкції 
вуличного освітлення м. Ужгорода (II черга) на 2012-2016 роки”. 
 4. У додатку 4 “Показники виконання робіт по ремонту житла на 
2016 рік” за рахунок коштів міського бюджету передбачити обсяг 
фінансування на капітальний ремонт покрівель – 2380,53 тис. грн., 
капітальний ремонт водопроводу, каналізації – 823,5 тис. грн., капітальний 
ремонт електрощитових, мереж електроосвітлення будинків – 221,26 тис. 
грн., капітальний ремонт по заміні вікон в місцях загального користування – 
225,0 тис. грн., капітальний ремонт ліфтів – 90,0 тис. грн., капітальний 
ремонт по заміні міжповерхових та балконних дверей – 220,5 тис. грн., капі-
тальний ремонт житлових будинків ОСББ в рамках проекту ЄС/ПРООН – 
2500,0 тис. грн. згідно з Програмою капітального ремонту житлового фонду міста 
Ужгород на 2015-2017 роки та на капітальний ремонт: встановлення 
автономного електричного опалення малозабезпеченим мешканцям міста – 



500,0 тис. грн. згідно з Програмою встановлення автономного електричного 
опалення у м. Ужгород на 2016 рік. 
 5. У додатку 5 “Показники будівництва і реконструкції соціально-
культурних та комунальних об’єктів на 2016 рік”  
          5.1. За рахунок коштів міського бюджету передбачити обсяг 
фінансування на будівництво спортивної зали для ЗОШ №16 по вул. 
Жатковича (виготовлення проектно-кошторисної документації) – 300,0 тис. 
грн., капітальний ремонт спортивних споруд Ужгородської загальноосвітньої 
школи I-III ступенів №7 по вул. Дворжака, 41– 580,0 тис. грн., будівництво 
водовідведення побутових стоків в мікрорайоні “Дравці” (виготовлення 
проектно-кошторисної документації) – 300,0 тис. грн., будівництво 
водовідведення побутових стоків в мікрорайоні “Горяни” (виготовлення 
проектно-кошторисної документації)– 300,0 тис. грн., реконструкцію 
покрівлі ДНЗ №28 – 250,0 тис. грн., капітальний ремонт фасаду будівлі ДНЗ 
№2, провулок Приютський – 50,0 тис. грн., капітальний ремонт фасаду 
(заміна вікон, дверей) СШ №5 по пл. Ш. Петефі – 150,0 тис. грн., будівництво 
міні-котельні для ДНЗ № 15 по вул.Л.Українки – 350,0 тис. грн.  

 5.2. Назву об'єкта "Реконструкція системи опалення будівлі 
Лінгвістичної гімназії по наб.Незалежності" викласти в новій редакції: 
“Реконструкція системи опалення із влаштуванням автономної котельні 
будівлі Лінгвістичної гімназії по наб.Незалежності"” без зміни обсягу 
фінансування. 
 6. У додатку 8 “Перелік цільових міських Програм, які 
передбачаються реалізовувати у 2016 році за рахунок всіх джерел 
фінансування” доповнити Програмою встановлення автономного 
електричного опалення у м. Ужгород на 2016 рік та назву Програми 
виконання рішень судів та інших виконавчих документів викласти в новій 
редакції: “Програма виконання рішень судів та інших виконавчих документів 
на 2016-2017 роки”. 
  

 
 

Міський голова                     Б. Андріїв 


