
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
Про зміни до рішення XХVII сесії   
міської ради VI скликання  
19.12.2014 року № 1577 
 

З метою виконання цільових програм, керуючись Законом України «Про 
благоустрій населених пунктів», пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

 1. Внести зміни у Додаток 3 до рішення XХVII сесії міської ради VI скликання 
19.12.2014 № 1577 «Про Програму благоустрою м. Ужгорода на 2015-2017 роки», а 
саме: 

1.1 Найменування об’єкту «капітальний ремонт, пов'язаний з розчищенням 
русла р. Уж в межах наб. Слов’янської» викласти в редакції «капітальний ремонт, 
пов'язаний з розчищенням русла р. Уж в межах наб. Київська, наб. Православна, 
наб. Слов’янська». 

1.2. Здійснити перерозподіл обсягу видатків на фінансування заходів: 
– зменшити обсяг видатків на капітальний ремонт вул. Лавріщева – 150,0 тис. 

грн., капітальний ремонт провул. Підвальний – 300,0 тис. грн., капітальний ремонт 
перехрестя вул. Минайська – вул. Можайського з влаштуванням світлофорного 
об'єкту – 450,0 тис. грн., капітальний ремонт транспортного мосту по        
вул. Анкудінова – 47,0 тис. грн., капітальний ремонт транспортного мосту        
пл. Б.Хмельницького – 75,0 тис. грн., капітальний ремонт пішохідного мосту        
пл. Театральна – 185,0 тис. грн.; 

– збільшивши обсяг видатків на проведення капітального ремонту міських 
шляхів: вул. Мала – 50,0 тис. грн., вул. Лермонтова – 100,0 тис. грн., вул. Осипенка 
– 157,0 тис. грн.; 

– капітальний ремонт внутрішньоквартальних 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.; 

– передбачити видатки на проведення капітального ремонту         
вул. Горянська,№105 до вул. Слави на суму 150,0 тис. грн., 

– капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій: вул. Столєтова,4 – 
200,0 тис. грн. 
 2. Внести зміни до Додатку 2 до рішення XХVII сесії  міської ради VI 
скликання 19.12.2014 № 1577 «Про Програму благоустрою м. Ужгорода на 2015-
2017 роки», передбачивши видатки по загальному фонду на: 



 –  роботи малярні (поточний ремонт об’єктів благоустрою) – 60,0 тис. грн.; 
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 
відповідно до розподілу функціональних повноважень. 
 
 

Міський голова                   В. Погорелов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


