
 

 

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”, враховуючи рішення ХХVII сесії міської ради             
VI скликання 19 червня 2015 року №№ 1697, 1704, 

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
Внести зміни у додатки 2, 3, 4, 5, 8 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” по загальному фонду за рахунок зменшення 
обсягу фінансування на виконання заходів з санітарного оброблення міста 
(прибирання міста) – 76,229 тис. грн., утримання мереж зовнішнього 
освітлення та їх поточний ремонт – 2,356 тис. грн., утримання світлофорних 
об’єктів – 0,596 тис. грн. та послуги з видалення твердих побутових відходів 
(послуги з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття) – 4,952 тис. грн. 
передбачити обсяг фінансування на послуги щодо благоустрою квітників – 
84,133 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: 
вул. Болотинської – 250,0 тис. грн., вул. В. Гуци – 300,0 тис. грн.,            
вул. Садової – 300,0 тис. грн., вул. Дунаєвського – 250,0 тис. грн. і 
капітальному ремонту транспортного мосту по вул. Анкудінова –            
748,4 тис. грн. збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт 
внутрішньо-квартальних територій: вул.Тихого,13,15,17 – 300,0 тис. грн.,          
пр. Свободи, 49-55 – 200,0 тис. грн., вул.Челюскінців,10-Можайського,16,18 – 
350,0 тис. грн. вул. Минайська, 8, 10, 12 – 305,0 тис. грн., вул. Челюскін-         



ців, 4-6/15 – 293,0 тис. грн., вул. Минайська, 27-29 – 150,0 тис. грн. та 
капітальний ремонт кладовища Барвінок – 250,4 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” по бюджету розвитку за рахунок зменшення обсягу фінансування  
по капітальному ремонту покрівель: вул. Бестужева, 4 (ЖБК "Космос") –     
90,0 тис. грн., вул. Володимирська, 82 – 100,0 тис. грн., вул. Крилова, 14 
(ОСББ "Крилова 14") – 2,7 тис. грн., капітальному ремонту водопроводу та 
каналізації: вул. Гарайди, 1 (ОСББ "Гарайди-1") – 45,0 тис. грн.,            
вул. Закарпатська, 26 – 7,7 тис. грн., вул. Лермонтова, 7а (ОСББ "Лермонтова 
7а") – 0,9 тис. грн., капітальному ремонту електрощитової та електромереж: 
вул. Минайська, 3 – 87,0 тис. грн., пр. Свободи, 32 – 99,0 тис. грн.,            
пр. Свободи, 33 – 87,0 тис. грн., пр. Свободи, 34 – 99,0 тис. грн.,            
вул. Закарпатська, 28 – 13,1 тис. грн., вул. Заньковецької, 9 (ОСББ "Єдині") – 
18,4 тис. грн., вул. Лермонтова, 7а (ОССБ "Лермонтова 7а") – 18,4 тис. грн., 
капітальному ремонту фасаду по вул. Мондока, 31 (ОСББ "СВОЖЕК") –            
90,0 тис. грн. збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт 
покрівель: вул. Ракоці, 11 – 105,1 тис. грн., вул. Панькевича, 81 –            
20,7 тис. грн., вул. Грушевського, 61 – 45,2 тис. грн., вул. Грушевського, 63 – 
44,9 тис. грн., вул. Белінського, 15 – 2,0 тис. грн., вул. Джамбула, 50            
(БК "Мрія-Уж") – 38,2 тис. грн., вул. Корзо, 25 (ОСББ "Корзо 25") –            
162,7 тис. грн., вул. Міцкевича, 9 (ЖБК "Тисса") – 60,9 тис. грн., капітальний 
ремонт водопроводу та каналізації: вул. Закарпатська, 28 – 27,6 тис. грн., вул. 
Докучаєва, 10 – 10,7 тис. грн., капітальний ремонт електрощитової та 
електромереж: вул. Докучаєва, 10 – 6,3 тис. грн., вул. Можайського, 7 (ОСББ 
"Більшовик") – 3,6 тис. грн., капітальний ремонт фасаду по            
вул. Підгірній, 1 – 126,4 тис. грн. та передбачити обсяг фінансування на 
капітальний ремонт покрівлі по вул. Лавріщева, 16а – 103,9 тис. грн. згідно з 
Програмою капітального ремонту житлового фонду міста Ужгород на 2015-
2017 роки. 
 4. У додатку 5 “Показники будівництва і реконструкції соціально-
культурних та комунальних об’єктів на 2015 рік”: 

4.1. По бюджету розвитку за рахунок зменшення обсягу фінансування 
по капітальному ремонту фасаду (заміна вікон) ЗОШ. №19 по вул. 
Заньковецької, 66 – 250,0 тис. грн., капітальному ремонту фасаду ДНЗ №15 – 
115,0 тис. грн., реконструкції підпірних стін головного корпусу Ужгородської 
ЦМКЛ по  вул. Грибоєдова м. Ужгород – 60,0 тис. грн., реконструкції 
хлораторних НФС-1, НФС-2, НФС-3 – 50,0 тис. грн. збільшити обсяг 
фінансування на капітальний ремонт фасаду багатопрофільного ліцею 
«Інтелект» ЗОШ №11 по наб. Православній, 25 – 250,0 тис. грн., капітальний 
ремонт фасаду (заміна вікон) ДНЗ №21 "Ластовічка" – 50,0 тис. грн., 
капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) будівлі ДНЗ №8 по            
вул. Грушевського, 29А – 65,0 тис.грн., реконструкцію водопровідної мережі              
Д-125 мм по вул. Жотковича (м-н Дравці) – 50,0 тис. грн. та передбачити обсяг 



фінансування на капітальний ремонт терапевтичного відділення 
Ужгородської ЦМКЛ по вул. Грибоєдова – 60,0 тис. грн. 

4.2. Назву об'єкта “Капітальний ремонт фасаду будівлі ЗОШ №12 по 
вул. Заньковецької” викласти в новій редакції: “ Капітальний ремонт покрівлі 
та фасаду будівлі ЗОШ №12 по вул. Заньковецької” без зміни обсягу 
фінансування. 

5. У додатку 8 “Перелік цільових міських Програм, які 
передбачаються реалізовувати у 2015 році за рахунок всіх джерел 
фінансування” по Програмі висвітлення діяльності Ужгородської міської ради, 
проблем життєдіяльності міста в газеті «Ужгород» на 2015-2017 роки у графі “Дата 
затвердження та орган, що затвердив” слово “Проект” замінити на “рішення 
ХХVII сесії міської ради VI скликання від 19 червня 2015 року №1697”. 
 6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 
голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

 
 
 

Міський голова                В. Погорелов 


