
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

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

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
 
 
Про зміни до Програми  
економічного і соціального розвитку  
м. Ужгорода на 2013 рік  

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

самоврядування в Україні”, враховуючи рішення ХIХ сесії міської ради             
VI скликання від 02 серпня 2013 року №973 “Про зміни до бюджету міста на 
2013 рік”, субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій, пропозиції розпорядників коштів, 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

Внести зміни у додатки 3, 5, 7 до Програми економічного і соціального 
розвитку м. Ужгорода на 2013 рік та основні напрямки розвитку на 2014 і 
2015 роки, затвердженої рішенням ХV сесії міської ради VI скликання від 
07.12.2012 № 731: 

1. У додатку 3 “Показники виконання робіт по ремонту доріг та 
об'єктів благоустрою на 2013 рік” назву об'єкта: “Капітальний ремонт         
пл. Театральна-Корзо-Волошина” викласти в новій редакції : “Реконструкція 
пл. Театральна-Корзо-Волошина” без зміни джерел бюджетних призначень.  

2. У додатку 5 “Показники будівництва і реконструкції соціально-
культурних та комунальних об’єктів на 2013 рік”: 

2.1. По бюджету розвитку : 
2.1.1. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій збільшити бюджетні призначення на реалізацію Програми 
розвитку дошкільної освіти м. Ужгорода на період до 2017 року -            
254,0 тис. грн. (в тому числі: покрівля харчоблоку дитячого навчального 
закладу №40, м. Ужгород – капітальний ремонт - 148,0 тис. грн., пральня 



дитячого навчального закладу №40, м. Ужгород – капітальний ремонт –            
106,0 тис. грн.). 

2.1.2. За рахунок зменшення бюджетних призначень по капітальному 
ремонту хірургічного відділення № 1 Ужгородської ЦМКЛ – 51,491 тис. грн., 
реконструкції системи опалення та водопровідно-каналізаційної системи 
гінекологічного корпусу УМПЦ – 74,1 тис. грн. передбачити бюджетні 
призначення на реконструкцію підпірних стін головного корпусу Ужгородської 
ЦМКЛ по вул. Грибоєдова м. Ужгород – 51,491 тис. грн., капітальний ремонт 
харчоблоку Ужгородської ЦМКЛ по вул. Грибоєдова м. Ужгород – 10,0 тис. грн., 
збільшити бюджетні призначення на будівництво каналізаційної мережі по вул. 
Галана – 35,0 тис. грн., реалізацію Програми “Питна вода міста Ужгород на 2012-
2020 роки” (реконструкція каналізаційного колектора по вул.Ерделі, м.Ужгород) 
- 20,0 тис. грн., реалізацію Програми розвитку дошкільної освіти м. Ужгорода на 
період до 2017 року – 9,1 тис. грн. (в тому числі: покрівля харчоблоку дитячого 
навчального закладу №40, м. Ужгород – капітальний ремонт (кошти 
співфінансування) – 5,1 тис. грн., пральня дитячого навчального закладу №40, 
м.Ужгород – капітальний ремонт (кошти співфінансування) – 4,0 тис. грн.).  

2.2. Назви об'єктів: “Реконструкція харчоблоку МДКЛ по вул.Бращай-
ків,6”, “Реконструкція будівлі ЗОШ №8”, “Прокладання нової основної кабельної 
лінії електропостачання 10 кВ від ТП 137 до ТП 227 підвищуючої насосної 
станції по вул. Тихій (м-н “Кальварія”)” викласти в новій редакції: “Капітальний 
ремонт харчоблоку МДКЛ по вул.Бращайків,6”, “Капітальний ремонт будівлі 
ЗОШ №8”, “Будівництво нової основної кабельної лінії електропостачання 10 кВ 
від ТП 137 до ТП 227 підвищуючої насосної станції по вул. Тихій              
(м-н“Кальварія”)” відповідно без зміни джерел бюджетних призначень.  

3. У додатку 7 “Перелік цільових міських Програм, які 
передбачаються реалізовувати у 2013 році за рахунок всіх джерел 
фінансування”: 

3.1. По бюджету розвитку: 
3.1.1. Збільшити бюджетні призначення на реалізацію Програми 

“Питна вода міста Ужгород на 2012-2020 роки” - 20,0 тис. грн. та реалізацію 
Програми розвитку дошкільної освіти м. Ужгорода на період до 2017 року  - 
263,1 тис. грн., в тому числі: кошти співфінасування – 9,1 тис. грн., субвенція 
з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій - 254,0 тис. грн. 
(розпорядником бюджетних призначень є управління капітального будівництва). 

3.1.2. Програму модернізації системи зовнішнього освітлення м. Ужгорода 
на 2012-2016 роки (виконання робіт із капітального ремонту мережі 
зовнішнього освітлення) викласти в новій редакції: “Програма реконструкції 
вуличного освітлення м.Ужгорода (II черга) на 2012-2016 роки” та передбачити 
бюджетні призначення на її реалізацію для реконструкції вуличного освітлення  
м. Ужгорода (II черга) – 1821,0 тис.грн., (з яких кошти міського бюджету – 
1000,0 тис.грн., в тому числі: кошти співфінансування – 60,0 тис. грн., 
кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій –             



821,0 тис. грн.) (розпорядником бюджетних призначень є департамент 
міського господарства). 

3.2. По загальному фонду збільшити бюджетні призначення на 
реалізацію міської комплексної Програми “Розвиток нефрологічної та 
гемодіалізної служби в місті на 2011-2013 роки” – 72,93 тис. грн. і зменшити 
бюджетні призначення по реалізації Програми медичного забезпечення 
ветеранів та інвалідів Великої Вітчизняної війни на 2011-2013 роки –            
71,66 тис. грн. (розпорядником бюджетних призначень є відділ охорони 
здоров'я). 

3.3. За рахунок цільового фонду соціально-економічного розвитку 
збільшити бюджетні призначення на реалізацію Програми виконання рішень 
судів та інших виконавчих документів – 9,128 тис. грн. (розпорядником 
бюджетних коштів є управління капітального будівництва). 

 
 
 

Міський голова                        В. Погорелов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Доповнення № 1 
до проекту рішення ХIX сесії VI скликання “Про зміни до Програми  
економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2013 рік” №___ 

 

1. У додатку 5 “Показники будівництва і реконструкції соціально-
культурних та комунальних об’єктів на 2013 рік” по бюджету розвитку за 
рахунок зменшення бюджетних призначень по капітальному ремонту 
системи каналізації ЗОШ №12 – 20,0 тис. грн., реконструкції щелепно-
лицевої хірургії ЦМКЛ – 39,367 тис. грн., реалізації Програми розвитку 
дошкільної освіти м. Ужгорода на період до 2017 року (реконструкція 
фасадів та заміна вікон в будівлі ДНЗ №28) – 73,633 тис. грн. та у додатку 3 
“Показники виконання робіт по ремонту доріг та об'єктів благоустрою 
на 2013 рік” по реалізації Програми благоустрою м. Ужгород на 2012-2015 
роки (капітальний ремонт транспортного мосту по вул. Анкудінова) –     
388,0 тис. грн. передбачити бюджетні призначення на реконструкцію 
системи опалення у центральній дитячій бібліотеці на пл. Б. Хмельниць- 
кого, 3 – 148,0 тис. грн., збільшити бюджетні призначення на реалізацію 
Програми “Питна вода міста Ужгород на 2012-2020 роки” (капітальний ремонт 
(заміна) ділянки водопроводу через транспортний міст вул. Анкудінова-
Підградська)– 240,0 тис. грн., реалізацію Програми розвитку дошкільної 
освіти м. Ужгорода на період до 2017 року (капітальний ремонт приміщень 
ДНЗ №36 по вул. Бачинського) – 133,0 тис. грн. 

2. У додатку 6 “Показники виконання робіт по ремонту закладів 
освіти на 2013 рік” по бюджету розвитку передбачити бюджетні 
призначення на капітальний ремонт котельні СНВК "Пролісок" по 
пр.Свободи,41 – 13,842 тис. грн., капітальний ремонт котельні (заміна котла) 
ДНЗ №40 по вул. Волошина, 36 – 20,601 тис. грн. за рахунок зменшення 
бюджетних призначень у додатку 3 “Показники виконання робіт по 
ремонту доріг та об'єктів благоустрою на 2013 рік” по реалізації Програми 
благоустрою м. Ужгород на 2012-2015 роки (капітальний ремонт 
транспортного мосту по вул. Анкудінова) –  34,443 тис. грн. 

3. У додатку 7 “Перелік цільових міських Програм, які 
передбачаються реалізовувати у 2013 році за рахунок всіх джерел 
фінансування”: 

3.1. По бюджету розвитку збільшити бюджетні призначення на 
реалізацію Програми “Питна вода міста Ужгород на 2012-2020 роки” –             
240,0 тис. грн., реалізацію Програми розвитку дошкільної освіти м. Ужгорода 
на період до 2017 року – 59,367 тис. грн. (розпорядником бюджетних коштів 
є управління капітального будівництва) і зменшити бюджетні призначення 
по реалізації Програми благоустрою м. Ужгород на 2012-2015 роки –            
422,443 тис. грн. (розпорядником бюджетних коштів є департамент 
міського господарства). 

3.2. По загальному фонду зменшити бюджетні призначення по реалізації 
Програми навчання плаванню дітей і розвитку водних видів спорту на            
2011-2015 роки – 200,0 тис. грн. (розпорядником бюджетних коштів є 
управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді). 

 
 
Міський голова                                   В. Погорелов 
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