
 

 

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 2015 рік  

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

самоврядування в Україні” 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 
Внести зміни у додатку 2, 3, 4, 5 до Програми економічного і 

соціального розвитку м. Ужгорода на 2015 рік та основні напрямки розвитку 
на 2016 і 2017 роки, затвердженої рішенням ХХVII сесії міської ради VI 
скликання 19 грудня 2014 року № 1581: 

1. У додатку 2 “Показники виконання робіт по утриманню об’єктів 
благоустрою на 2015 рік” за рахунок загального фонду передбачити обсяг 
фінансування на поточний ремонт мостів (роботи малярні) – 60,0 тис.грн 
згідно з Програмою благоустрою м.Ужгорода на 2015-2017 роки. 

2. У додатку 3 “Показники виконання робіт по ремонту доріг та 
об'єктів благоустрою на 2015 рік”: по бюджету розвитку за рахунок 
зменшення обсягу фінансування по капітальному ремонту міських шляхів: 
по вул. Лавріщева – 150,0 тис. грн, пров. Підвальний - 300,0 тис.грн., 
капітальний ремонт перехрестя вул. Минайська - вул. Можайського з 
влаштуванням світлофорного об'єкту -450,0 тис.грн.  по капітальному 
ремонту мостів: по вул. Анкудінова-47,0 тис.грн.,  пл. Б.Хмельницького -75,0 
тис.грн. пл. Театральна -185,0 тис.грн. збільшити обсяг фінансування на 
капітальний ремонт міських шляхів:  по вул. Мала – 50,0 тис. грн., вул. 
Лермонтова – 100,0 тис. грн.,  вул. Осипенка  – 157,0 тис. грн., капітальний 
ремонт внутрішньо-квартальних територій: вул. Гагаріна, 28 - 150,0 тис.грн., 
вул. Лавріщева, 18А-Гагаріна, 28г - 93,0 тис.грн., вул. Перемоги, 30, 32, 32а - 
200,0 тис.грн., вул. Панькевича, 77,79,81 -107,0 тис.грн та передбачити обсяг 
фінансування на капітальний ремонт міських шляхів по вул. Горянська, №105 
до вул. Слави -150,0 тис.грн. та капітальний ремонт внутрішньо-квартальних 



територій по вул. Столєтова,4 - 200,0 тис.грн. згідно з Програмою 
благоустрою м. Ужгорода на 2015-2017 роки. 

3. У додатку 4 “Показники виконання робіт по ремонту житла на 
2015 рік” за рахунок зменшення обсягу фінансування  по капітальному 
ремонт фасадів та покрівель житлових будинків згідно з Комплексною 
Програмою відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2015-2016 роки -
90,0 тис.грн. (кошти міського бюджету) збільшити обсяг фінансування  у 
додатку 2. “Показники виконання робіт по утриманню об’єктів благоустрою 
на 2015 рік” на виконання природоохоронних заходів згідно з Програмою 
охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2012-2015 
роки на цю ж суму. 

4. У додатку 5 “Показники будівництва і реконструкції соціально-
культурних та комунальних об’єктів на 2015 рік” за рахунок бюджету 
розвитку передбачити обсяг фінансування на реконструкцію 
легкоатлетичних доріжок стадіону "Автомобіліст" по вул. Капушанській – 
600,0 тис.грн. 
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 
голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 
 
 
 
Міський голова                В. Погорелов 
 
 
 
 


