
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XIX_  сесія    VI _  скликання  
 (7-е пленарне засідання) 
 

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”, враховуючи рішення ХХ сесії міської ради                            VI скликання 
від 27 лютого 2014 року № 1201 “Про Програму будівництва житла в місті 
Ужгород на 2014 рік”, від 27 лютого 2014 року №1203“Про зміни до рішення ХI 
сесії міської ради VI скликання від 09.12.2011 року №324”, від 27 лютого 2014 
року №1207 “Про зміни до бюджету міста на 2014 рік”, зміни бюджетних 
призначень і пропозиції розпорядників коштів, 

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
Внести зміни у додатки 2, 3, 4, 8 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. Додаток 2 “Показники виконання робіт по утриманню об’єктів 
благоустрою на 2014 рік” викласти в новій редакції (додається). 
 2. У додатку 3 “Показники виконання робіт виконання робіт по 
ремонту доріг та об’єктів благоустрою на 2014 рік”: 
 2.1. За рахунок бюджету розвитку: 
 2.1.1. Передбачити бюджеті призначення на капітальний ремонт міських 
шляхів: вул. І.Ваша – 300,0 тис. грн., вул. Слави – 378,2 тис. грн., вул. Кошицької 
– 300,0 тис. грн., вул. Панькевича – 200,0 тис. грн., вул. Нова – 400,0 тис. грн., вул. 
Урожайна – 70,0 тис. грн., вул. Добрянського – 50,0 тис. грн., вул. Сечені – 70,0 
тис. грн., вул. Щедріна – 100,0 тис. грн., вул. Лялька-Лозова-Срібляста – 437,0 
тис. грн., вул. Декабристів – 90,0 тис. грн., вул. Гуци – 91,0 тис. грн. та пров. 
Баконія – 70,0 тис. грн.; капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій: 
вул. Перемоги, 30,32,32а – 99,0 тис. грн., вул. Оноківська-Благоєва, 9 – 242,8 тис. 
грн., вул. Можайського, 30-32 – 50,0 тис. грн., вул. Богомольця, 12-14 – 170,0 тис. 
грн.; капітальний ремонт тротуарів по вул. Другетів – 150,0 тис. грн.; капітальний 
ремонт мережі вуличного освітлення: вул. Болотинська – 25,0 тис. грн., вул. 



Дворжака – 17,0 тис. грн., вул. Стефаника – 25,0 тис. грн.; капітальний ремонт 
шаф управління мережею зовнішнього освітлення – влаштування системи 
дистанційного управління – 250,0 тис. грн. згідно з Програмою благоустрою м. 
Ужгорода на 2012-2015 роки. 

2.1.2. Збільшити бюджетні призначення на капітальний ремонт 
(влаштування) світлофорних об'єктів – 50,0 тис. грн. та передбачити бюджетні 
призначення на капітальний ремонт шаф управління світлофорними об'єктами – 
влаштування системи дистанційного управління – 250,0 тис. грн. згідно з 
Програмою розвитку інфраструктури безпеки дорожнього руху на території міста 
на 2013-2015 роки. 
 2.2. За рахунок територіального дорожнього фонду передбачити бюджетні 
призначення на прочищення зливоприймальної каналізації вулиць міста – 408,0 
тис. грн., поточний ремонт міських шляхів – 298,0 тис. грн. згідно з Програмою 
благоустрою м. Ужгорода на 2012-2015 роки. 
 2.3. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах передбачити бюджетні призначення на 
реконструкцію міських шляхів: вул. Перемоги – 7197,119 тис. грн., капітальний 
ремонт міських шляхів: вул. Університетська – 268,416 тис. грн.; поточний 
ремонт міських шляхів – 2067,658 тис. грн. згідно з Програмою благоустрою м. 
Ужгорода на 2012-2015 роки. 
 2.4. По територіальному дорожньому фонду за рахунок зменшення 
бюджетних призначень по виготовленню паспортів міських шляхів – 205,0 
тис.грн. згідно з Програмою розвитку інфраструктури безпеки дорожнього руху 
на території міста на 2013-2015 роки передбачити бюджетні призначення на 
капітальний ремонт вул. Легоцького – 205,0 тис. грн. згідно з Програмою 
благоустрою м. Ужгорода на 2012-2015 роки. 
 3. У додатку 4 “Показники виконання робіт по ремонту житла на 2014 
рік” за рахунок бюджету розвитку передбачити бюджетні призначення на 
капітальний ремонт покрівель: вул. Швабська, 58 – 60,0 тис. грн.,  пр. Свободи, 29 
– 110,0 тис. грн., вул. Белінського, 15 – 70,0 тис. грн.,  пр. Свободи, 42 – 110,0 тис. 
грн., вул. Закарпатська, 45 – 50,0 тис. грн.,  пров. Університетський, 9 – 135,0 тис. 
грн.; капітальний ремонт водопроводу: вул. Белінського, 13 – 60,0 тис. грн.; 
капітальний ремонт каналізації: вул. Заньковецької, 7 – 30,0 тис. грн.; капітальний 
ремонт електрощитової: пр. Свободи, 40 – 60,0 тис. грн., капітальний ремонт 
фасаду: пл. Театральна, 6 – 100,0 тис. грн. згідно з Програмою підтримки 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації 
населення та співвласників багатоквартирних будинків, які прийняли рішення про 
проведення капітального ремонту у місті Ужгород на 2012-2014 роки. 
 4. У додатку 8 “Перелік цільових міських Програм, які передбачаються 
реалізовувати у 2014 році за рахунок всіх джерел фінансування” перелік 
цільових міських Програм доповнити Програмою будівництва житла в місті 
Ужгород на 2014 рік. 
 
Секретар ради                                                                                В. Щадей 



                                                                                  Додаток 2 
до Програми економічного і соціального розвитку міста на  
2014 рік та основні напрямки розвитку на 2015 і 2016 роки 

 
П О К А З Н И К И 

виконання робіт по утриманню об’єктів благоустрою на 2014 рік 
 

в т.ч. джерела фінансування, 
тис.грн.: 

№ 
за/п 

Назва статті  
(робіт, послуг), заходу 

Передба-
чено  

на 2014 
рік, 

тис.грн. 

загаль-
ний 
фонд 

 

фонд охорони 
навколишньо
го природного 
середовища 

цільо- 
вий фонд 
соц.екон.
розвитку 

I. Утримання об'єктів благоустрою 
згідно з Програмою благоустрою  
м. Ужгорода на 2012-2015 роки, 
всього, в т. ч.: 15021,46 13021,46 - 2000,0 

1. Санітарне оброблення та аналогічні 
послуги (послуги з утримання доріг) 5455,4 5455,4 - - 

2. Послуги з видалення твердих побутових 
відходів (послуги з ліквідації несанкціоно-
ваних сміттєзвалищ, вивіз сміття) 153,24 153,24 - - 

3. Послуги в рослинництві (озеленення 
та утримання зелених насаджень) 1781,34 1781,34 - - 

4. Послуги з організації поховань та 
суміжні послуги (послуги з 
утримання кладовищ) 503,984 503,984 - - 

5. Послуги з монтажу, технічного 
обслуговування і ремонту електро-
устаткування (послуги з утримання 
мереж вуличного освітлення) 581,39 581,39 - - 

6. Електрична енергія для вуличного 
освітлення та світлофорних об'єктів 1385,0 1385,0 - - 

7. Інші електромонтажні роботи 
(послуги з утримання світлофорних 
об’єктів) 422,63 422,63 - - 

8. Утримання зони відпочинку 25,0 25,0 - - 
9. Утримання малих архітектурних 

форм 97,39 97,39 - - 
10. Утримання міських фонтанів 50,0 50,0   
11. Інші видатки на послуги з утримання 

об'єктів благоустрою (поточний ре-
монт об’єктів міського благоустрою, 
святкове оформлення міста) 61,0 61,0 - - 

12. Виготовлення проекту відведення 
земельної ділянки 55,0 55,0 - - 

13. Заборгованість за 2013 рік 4450,086 2450,086 - 2000,0 
II. Виконання природоохоронних заходів 

згідно з Програмою охорони навко-
лишнього природного середовища 
міста Ужгород на 2012-2016 роки 1000,371 - 1000,371 - 



в т.ч. джерела фінансування, 
тис.грн.: 

№ 
за/п 

Назва статті  
(робіт, послуг), заходу 

Передба-
чено  

на 2014 
рік, 

тис.грн. 

загаль-
ний 
фонд 

 

фонд охорони 
навколишньо
го природного 
середовища 

цільо- 
вий фонд 
соц.екон.
розвитку 

III. Виконання робіт із утримання притул-
ку для безпритульних тварин згідно з 
Програмою регулювання чисельності 
безпритульних тварин гуманними 
методами в м. Ужгороді на 2012-2014 
роки 111,72 111,72 - - 

 РАЗОМ :  16133,551 13133,18 1000,371 2000,0 
 
 
 
Секретар ради                           В. Щадей 
 


	Назва статті 
	(робіт, послуг), заходу

