
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
Про зміни до рішення XI сесії  міської ради  
VI скликання від 09.12.2011 року № 324 
 

З метою виконання цільових програм, розпорядником коштів яких є 
департамент міського господарства, розподілу асигнувань Державного 
бюджету на 2014 на виконання робіт капітального характеру, керуючись 
Законом України «Про благоустрій населених пунктів в Україні», п. 22 ч.1 ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 1. Обсяг коштів на фінансування заходів зазначених у  Додатку 1 до 
Програми благоустрою м. Ужгорода, затвердженої рішенням  XI сесії  міської 
ради VI скликання від 09.12.2011 року № 324 та змінами до Програми від 
27.02.2014 року № 1203 зменшити на 186,043 тис. грн. відповідно до додатку. 

2. У Додатках 2, 3 до Програми благоустрою м. Ужгорода, затвердженої 
рішенням  XI сесії  міської ради VI скликання від 09.12.2011 року № 324 зі 
змінами від 11.04.2014 року № 1251: 
         - збільшити бюджетні призначення на проведення поточного ремонту 
міських шляхів (вул. Ак. Корольова, Достоєвського, Тихої, Ерделі) на 297,3 тис. 
грн. та капітального ремонту вул. Університетської на 660,2 тис. грн. за рахунок 
коштів субвенції з Державного бюджету; 

-  зменшити бюджетні призначення на проведення капітального ремонту 
вул. Можайського на 1518,0 тис. грн.;  
          - збільшити бюджетні призначення на капітальний ремонт        
вул. Університетської на 67,0 тис.; 
          -  передбачити бюджетні призначення на реконструкцію вул. Гранітної – 
1451,0 тис.грн. 
 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови Семаля В.Ю. та постійну комісію з питань житлово-
комунального господарства, містобудування, архітектури та екології 
(Погорєлов А.В.). 

 
 

Секретар ради               В. Щадей 
 



Супровідна записка 
до проекту рішення рішення XХ сесії міської ради VI скликання 

«Про зміни до рішення XI сесії  міської ради 
VI скликання від 09.12.2011 року № 324» 

(Програма благоустрою м. Ужгорода на 2012-2015 роки) 
 

 З метою виконання цільових програм, розпорядником коштів яких є 
департамент міського господарства, враховуючи необхідність виконання 
заходів «Програми виконання рішень судів та інших виконавчих документів» 
та здійснення оплат судового збору за подання позовних заяв ДМГ, враховуючи 
результати проведених  просимо: 

1) у Додатку 1 до Програми, враховуючи результати проведених 
відкритих конкурсних торгів на закупівлю послуг із утримання окремих 
елементів благоустрою, зменшити бюджетні призначення на виконання заходів 
із утримання об’єктів міського благоустрою на загальну суму 186,043 тис. грн., 
а саме:  

тис. грн. 

№ 
з/п 

Найменування робіт 

Бюджетні 
призначення на 
2014 рік КФК 

100203 

Бюджетні 
призначення на 
2014 рік КФК 

100203 

Бюджетні 
призначення 
на 2014 рік 
КФК 240900 

1 Утримання об’єктів благоустрою: 12835,417 -186,043 -71,280 

  
Санітарне оброблення міста 
(прибирання міста) 

 

- 103,298 -71,280 

  

Послуги з видалення твердих побутових 
відходів (послуги з ліквідації 
несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз 
сміття) 

 

- 1,827  

  
Озеленення та утримання зелених 
насаджень  

 
- 3,777  

  

Утримання мереж зовнішнього 
освітлення та їх поточний ремонт  

 

- 0,576  

  Утримання світлофорних об’єктів   - 4,175  

 

Виготовлення проекту відведення 
земельної ділянки 

 

-1,110   
 

2) у Додатках 2, 3: 
- здійснити розподіл коштів субвенції з Державного бюджету 

збільшивши бюджетні призначення на проведення поточного ремонту міських 
шляхів (вул. Ак. Корольова, Достоєвського, Тихої, Ерделі) на 297,3 тис. грн. та 
капітального ремонту вул. Університетської на 660,2 тис. грн.; 

–  зменшити бюджетні призначення на проведення капітального ремонту 
вул. Можайського на 1518,0 тис. грн (залишок бюджетних призначень на 
поточний рік 995,193 тис. грн);  

– збільшити бюджетні призначення на капітальний ремонт        
вул. Університетської на 67,0 тис. грн..; 

– – передбачити бюджетні призначення на реконструкцію вул. Гранітної – 
1451,0 тис.грн. 

 
В.о. директора департаменту      О. Костенчук 


