
 

 

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 додатки 2, 3, 4, 5, 6 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 збільшити обсяг 
фінансування на послуги з видалення твердих побутових відходів (послуги з 
ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття) – 295,0 тис. грн. та 
передбачити обсяг фінансування на послуги з благоустрою (видалення 
аварійних дерев) – 500,0 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”: 

2.1. Найменування заходів Програми благоустрою м.Ужгорода на 2015-
2017 роки: "Капітальний ремонт вул.8-Березня (Минайська-Грушевського)", 
"Капітальний ремонт вул. Можайського", "Капітальний ремонт 
внутрішньоквартальної території по вул.Челюскінців, 10 – Можайського, 16, 
18", пров.Університетський,4-вул.Собранецька, 118-120 викласти в новій 
редакції: "Реконструкція вул.8-Березня (Минайська-Грушевського)", 
"Реконструкція вул.Можайського", "Капітальний ремонт 
внутрішньоквартальної території по вул.Челюскінців, 10 – Можайського, 16, 
18, 22,24", пров.Університетський, 4 відповідно, без зміни обсягу 
фінансування. 

2.2. За рахунок бюджету розвитку збільшити обсяг фінансування на 
реконструкцію вул. 8-Березня (Минайська-Грушевського) – 3000,0 тис. грн., 



капітальний ремонт міських шляхів: вул. Погорєлова (від вул. Заньковецької 
до вул. Богомольця) – 1317,0 тис. грн., вул. Кошицької – 595,0 тис. грн., вул. 
Челюскінців – 560,0 тис. грн., вул.Осипенка - 100,0 тис.грн., вул. Сурікова - 
250,0 тис. грн., вул. Сільвая – 250,0 тис. грн., вул. Дружня – 200,0 тис. грн. 
вул. Нова – 200,0 тис. грн. капітальний ремонт внутрішньоквартальних 
територій: вул.Челюскінців, 10 – Можайського, 16, 18, 22,24" – 200,0 тис. 
грн., вул.Бестужева,4-Заньковецької,77-Легоцького,23 – 530,0 тис. грн., 
вул.Перемоги, 159-161/1 – 380,0 тис. грн., вул. Перемоги, 185-187 – 780,0 
тис.грн., вул. Перемоги, 149, 153, 163/1, 171, 175, 177 – 1300,0 тис. грн., вул. 
Міцкевича,3-9 – 650,0 тис. грн., та передбачити обсяг фінансування на 
капітальний ремонт міських шляхів: вул. Галана – 400,0 тис. грн., вул. 
Тлехаса – 300,0 тис. грн., вул. Чорновола – 400,0 тис. грн., провул. 
Приютського – 200,0 тис. грн., вул. Стародоманинської – 100,0 тис. грн., вул. 
Станційної – 100,0 тис. грн., вул. Томчанія – 100,0 тис. грн., вул. Конопляна – 
50,0 тис. грн., вул. Ф.Тіхого – 50,0 тис. грн., вул. Польова – 50,0 тис. грн., 
вул.Лермонтова – 50,0 тис.грн., вул. Золота – 50,0 тис. грн., вул. Некрасова 
100,0 тис. грн., вул. Північна – 280,0 тис. грн., вул. Л.Українки – 150,0 тис. 
грн., вул. Нахімова – 300,0 тис. грн., пл.Ш.Петефі – 500,0 тис. грн., 
капітальний ремонт вул. Легоцького біля будинків №3, №5/1, пов'язаний з 
розширенням узбіччя – 66,4 тис. грн., капітальний ремонт внутрішньо-
квартальних територій: вул.Джамбула,50 -20,0 тис.грн., вул. Заньковецької, 
36 – 100,0 тис.грн., вул. 8-Березня, 17-21 – 723,0 тис. грн., вул. Грушевського, 
43,45,47,49 – 221,0 тис. грн., вул. Перемоги, 165,167,169,171 – 350,0 тис. грн., 
вул. 8-Березня, 3,5,7 – 350,0 тис. грн., вул.Достоєвського, 2 – 250,0 тис. грн., 
вул. 8-Березня, 30 - 420,0 тис. грн., вул. Панькевича, 77,79,81 – 250,0 тис. 
грн., вул.Вузька, 38 – 355,0 тис. грн., вул. Насипна, 10 – 210,0 тис. грн., вул. 
Л.Толстого, 33 – 150,0 тис. грн., пр.Свободи, 18 – 200,0 тис. грн., вул. 
Можайского, 5-7 -100,0 тис.грн., вул. Декабристів, 41, 43 – 200,0 тис.грн. , 
капітальний ремонт тротуарів по вул.Легоцького,54 – 30,0 тис. грн., 
реконструкцію внутрішньоквартальних мереж водопроводу та каналізації по 
вул. Бестужева, 4-вул. Легоцького, 23 – 126,47 тис. грн., капітальний ремонт 
внутрішньоквартальної каналізаційної мережі по вул. Можайського,5 – 
100,0тис.грн згідно з Програми благоустрою м.Ужгорода на 2015-2017 роки 

2.3. По бюджету розвитку за рахунок зменшення обсягу фінансування 
по капітальному ремонту транспортного мосту по вул. Анкудінова - 
200,0тис.грн, по капітальному ремонт внутрішньо-квартальних територій: 
вул. Міцкевича, 9 - 60,0 тис.грн., пров. Університетський, 4-100,0 тис.грн. 
збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт внутрішньо-
квартальних територій: вул. . Ак. Корольова, 3, 5, 7 - 200,0 тис.грн., вул. 
Собранецька, 120-118 -100,0 тис.грн., вул. Міцкевича, 3-9-60,0 тис.грн. 

2.4. За рахунок бюджету розвитку передбачити обсяг фінансування на 
капітальний ремонт колектору скиду очищених стічних вод та водозахисної 
дамби – 900,0 тис.грн. 

2.5. За рахунок бюджету розвитку збільшити обсяг фінансування на 
реконструкцію та капітальний ремонт мереж вуличного освітлення -



95,0тис.грн. згідно з Програмою реконструкції вуличного освітлення міста 
Ужгорода (II черга) на 2012-2016 роки. 

3. У додатку 4 “Показники виконання робіт по ремонту житла на 
2015 рік” : 

 3.1. за рахунок бюджету розвитку передбачити обсяг фінансування на 
капітальний ремонт фасаду житлових будинків: пр.Свободи, 2 (ОСББ "Газда-
2015") – 843,6 тис. грн., пл.Пушкіна,3 (ОСББ "Власний дім-Уж") – 355,0 
тис.грн., улаштування теплоізоляції житлового будинку по вул.Мондока, 34 
(ОСББ "СВОЖЕК") – 128,5 тис.грн., капітальний ремонт по заміні вікон та 
дверей житлового будинку по вул.Високій,10 (ОСББ "Дружба") – 124,7 
тис.грн., капітальний ремонт по заміні вікон та дверей, внутрішніх 
електромереж в місцях загального користування житлових будинків: 
вул.Можайського,7 (ОСББ"Більшовик") – 77,7 тис.грн., вул.Лермонтова, 7 а 
(ОСББ""Лермонтова, 7а") -118,6 тис.грн., вул.Заньковецької,9 (ОСББ 
"Єдині") -139,5 тис.грн.,капітальний ремонт водопровідних мереж житлового 
будинку по вул.Гарайди, 1 (ОСББ "Гарайди, 1") – 44,1 тис.грн., капітальний 
ремонт покрівлі житлового будинку вул.Декабристів, 43 
(ОСББ"Декабристів,43") – 86,0 тис.грн. згідно з Програмою капітального 
ремонту житлового фонду міста Ужгород на 2015-2017 роки (ОСББ 
ЄС/ПРООН). 

3.2. за рахунок бюджету розвитку передбачити обсяг фінансування на 
капітальний ремонт електричних мереж  житлового будинку по вул. 
Джамбула, 50 – 15,0 тис.грн., капітальний ремонт водопровідних мереж 
житлового  будинку по вул. Джамбула, 50 -15,0 тис.грн., капітальний ремонт 
покрівлі житлових будинків: по вул. Богомольця,20-100,0 тис.грн. та по 
вул.Заньковецької,36-100,0 тис.грн. згідно з Програмою капітального 
ремонту житлового фонду міста Ужгород на 2015-2017 роки. 
          4. По комплексній  Програмі  відновлення  історичного центру м. 
Ужгорода на 2015-2016 роки  у додатку 3 показники виконання робіт по 
ремонту доріг та об’єктів благоустрою на 2015 рік зменшити обсяг 
фінансування  по реконструкції  мереж  та об'єктів благоустрою історичної 
частини міста  - 2000,0 тис.грн  та збільшити  обсяг фінансування у додатку 
4 показники виконання робіт по ремонту житла на 2015 рік на капітальний 
ремонт фасадів та покрівель житлових будинків - 2458,0 тис.грн (кошти 
міського бюджету). 
 5. У додатку 5 “Показники будівництва і реконструкції соціально-
культурних та комунальних об’єктів на 2015 рік” за рахунок бюджету 
розвитку збільшити обсяг фінансування на будівництво станції біологічної 
очистки побутових стічних вод ЗОШ №16 -143,6 тис. грн., капітальний ремонт 
фасаду та покрівлі будівлі ЗОШ №8 по вул. Ак. Корольова, 4 – 100,0 тис. 
грн., капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) Ужгородської спеціалізованої 
ЗОШ І-ІІІ ст. №2 за адресою м. Ужгород, вул. Підгірна, 43 – 150,0 тис. грн., 
капітальний ремонт центрального та дворового входів будівлі ЗОШ I-III ст. 
№ 10 ім. Дойко Габора по наб. Православній – 150,0 тис. грн., капітальний 
ремонт даху НВК "Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ I-II ст." – 45,0 



тис.грн., капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) ЗОШ №16 по вул. 
Жатковича, 24 - 210,0 тис. грн., реконструкцію покрівлі ДНЗ №28 – 200,0 тис. 
грн., капітальний ремонт покрівлі будівлі ДНЗ №16 – 38,5 тис. грн., 
капітальний ремонт покрівлі та фасаду будівлі ЗОШ №12 по вул. 
Заньковецької – 500,0 тис. грн., капітальний ремонт благоустрою території 
ДНЗ № 42 по вул. Легоцького – 140,0 тис. грн., капітальний ремонт фасаду 
будівлі ДНЗ № 26 по проспекту Свободи, 59 – 212,6 тис. грн., капітальний 
ремонт фасаду (заміна вікон) НВК «Ялинка» по вул. Нахімова- 600,0 тис. 
грн., капітальний ремонт даху Ужгородської класичної гімназії по вул. 8-го 
Березня – 227,1 тис. грн., капітальний ремонт благоустрою території Ужгородської 
спеціалізованої ЗОШ I ступеня №1 по вул. Високій – 220,0 тис. грн., 
співфінансування інвестиційних проектів, співробітництва Закарпатської 
області України та краю Височіна Чеської Республіки: капітальний ремонт 
фасаду будівлі спеціалізованої ЗОШ №3 І-ІІІ ст. по наб. Незалежності,19 – 
200,0 тис.грн., капітальний ремонт системи опалення будівлі НВК "Престиж" 
по вул. Джамбула, 48 – 50,0 тис. грн., капітальний ремонт будівлі 
центральної міської бібліотеки в м. Ужгороді по вул. Волошина – 520,0 
тис.грн., капітальний ремонт будівель навчальних корпусів музичної школи 
ім. Чайковського – 300,0 тис. грн., капітальний ремонт харчоблоку МДКЛ по 
вул. Бращайків, 6 – 330,0 тис. грн., капітальний ремонт неврологічного 
відділення Ужгородської ЦМКЛ по вул. Грибоєдова – 700,0 тис. грн., 
реконструкцію системи опалення та заміна вікон будівлі ЦМКЛ по вул. 
Грибоєдова,20 (2-й етап) – 250,0 тис. грн., реконструкцію резервуарів питної 
води у районі "Студмістечка" – 400,0 тис. грн., реконструкцію водогону 
d=600 мм. по вул. Перемоги (від с. Сторожниці по вул. Перемоги до вул. 
Легоцького) – 100,0 тис. грн., реконструкцію водогону по вул. Погорєлова – 
690,0 тис. грн., будівництво каналізаційної мережі по вул. Осетинська – 270,0 
тис. грн. та передбачити обсяг фінансування на капітальний ремонт даху 
Ужгородської загальноосвітньої школи  I-II ступенів №14 по 
вул.Тімірязєва,12 – 400,0 тис. грн., капітальний ремонт даху Ужгородської 
загальноосвітньої школи  I-IIІ ступенів № 15 по вул.Заньковецької, 13а – 
700,0 тис. грн., капітальний ремонт сходової площадки ЦМКЛ по вул. 
Грибоєдова -150,0 тис.грн., Реконструкція автономної  котельні для ДНЗ №21 
"Ластовічка" (виготовлення проектно-кошторисної документації)– 
70,0тис.грн.  
 6. У додатку 6 “Показники виконання робіт по ремонту закладів 
освіти на 2015 рік” за рахунок бюджету розвитку збільшити обсяг 
фінансування на реконструкцію території спортивного майданчика 
Ужгородська спеціалізована школа I-III ступенів №3 з поглибленим 
вивченням англійської мови по наб. Незалежності,19 – 300,0 тис. грн. та 
передбачити обсяг фінансування на капітальний ремонт актового залу та 
санвузлів Ужгородської загальноосвітньої школи  I-III ступенів № 19 по 
вул.Легоцького, 125– 500,0 тис. грн., капітальний ремонт спортивних споруд  
Ужгородської загальноосвітньої школи  I-III ступенів № 7 по вул. Дворжака, 
41– 600,0 тис. грн.   



 7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 
голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

 
 
 

Міський голова                В. Погорелов 



Супровідна записка  
до проекту рішення __сесії міської ради VI скликання “Про зміни до 

Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2015 рік” 
 

тис. грн. № 
п/п 

Назва об'єкта 
Затверд
жено 

Програ-
мою 

Вносять 
ся зміни 

(+,-) 

Уточнює
ться зі 
змінами 

Причини внесення 
змін 

1 2 3 4 5 6 

1 
У додатку 2 “Показники 
виконання робіт по утриманню 
об’єктів благоустрою на 2015 рік” 

143,809 +795,0 938,809 

 

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

143,809 +295,0 438,809 

 

Послуги з благоустрою (видалення 
аварійних дерев) 

- +500,0 500,0 

Відповідно до листа 
департаменту 
міського 
господарства від 
27.07.15№24.01-
10/1633  за рахунок 
загального фонду 
пропонується 
збільшення обсягу 
фінансування на  
утримання об'єктів 
благоустрою згідно 
з Програмою 
благоустрою м. 
Ужгорода на 2015-
2017 рокина  на 
суму 795,0 тис.грн. 

2. 
У додатку 3 “Показники викона-
ння робіт по ремонту доріг та 
об'єктів благоустрою на 2015 рік” 

   

2.1 

Капітальний ремонт об'єктів 
благоустрою згідно з Програмою 
благоустрою м. Ужгорода на 2015-
2017 роки : 

 +17613,8
7 

 

 
Реконструкція вул. 8-Березня 
(Минайська-Грушевського) 

990,0 +3000,0 3990,0 

 
Капітальному ремонту міських 
шляхів: 

   

 
вул. Погорєлова (від вул. 
Заньковецької до вул. Богомольця)  

290,0 +1317,0 1607,0 

 вул. Кошицької  600,0 +595,0 1195,0 
 вул. Челюскінців  200,0 +560,0 760,0 
  вул. Галана  - +400,0 400,0 
  вул. Тлехаса  - +300,0 300,0 
 вул. Чорновола  - +400,0 400,0 
 провул. Приютського  - +200,0 200,0 
 вул. Стародоманинської  - +100,0 100,0 
 вул. Станційної  - +100,0 100,0 
 вул. Томчанія  - +100,0 100,0 
 вул.Осипенка 300,0 +100,0 400,0 
 вул. Сурікова  627,65 +250,0 877,65 
 вул. Сільвая  250,0 +250,0 500,0 
 вул. Дружня  469,456 +200,0 669,456 
 вул. Нова  540,184 +200,0 740,184 
 вул. Конопляна    +50,0 50,0 

 вул. Ф.Тіхого   +50,0 50,0 

 
Відповідно до листа 
департаменту 
міського  
господарства від 
27.07.15№24.01-
10/1633  за рахунок 
бюджету розвитку 
пропонується 
збільшення обсягу 
фінансування: 
-  по Програмі 
благоустрою м. 
Ужгорода на 2015-
2017 роки  на 
загальну суму 
17613,87 тис.грн. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



тис. грн. № 
п/п 

Назва об'єкта 
Затверд
жено 

Програ-
мою 

Вносять 
ся зміни 

(+,-) 

Уточнює
ться зі 
змінами 

Причини внесення 
змін 

1 2 3 4 5 6 

 вул. Польова   +50,0 50,0 

 вул.Лермонтова  +50,0 50,0 

  вул. Золота   +50,0 50,0 

 вул. Некрасова   +100,0 100,0 

 вул. Північна   +280,0 280,0 

 вул. Л.Українки   +150,0 150,0 

 
 вул. Нахімова   
 

 +300,0 400,0 

 пл.Ш.Петефі   +500,0 500,0 

 

капітальний ремонт  
вул. Легоцького біля будинків №3, 
№5/1, пов'язаний з розширенням 
узбіччя  

 +66,4 66,4 

 
Капітальний ремонт внутрішньо-
квартальних територій: 

   

 вул. Можайского, 5-7   +100,0 100,0 
 вул. 8-Березня,17-21  - +723,0 723,0 
 вул. Грушевського, 43,45,47,49  - +221,0 221,0 
 вул. Перемоги, 165,167,169,171  - +350,0 350,0 

 вул. 8-Березня, 3,5,7  - +350,0 350,0 

 
вул.Челюскінців, 10 – 
Можайського, 16, 18, 22,24"  

430,0 +200,0 630,0 
 

 
вул.Бестужева,4-Заньковецької,77-
Легоцького,23  

170,0 +530,0 700,0 
 

 грн., вул.Перемоги, 159-161/1  120,0 +380,0 500,0 

  вул. Перемоги, 185-187  120,0 +780,0 900,0 

 
вул. Перемоги, 149, 153, 163/1, 171, 
175, 177  

280,0 +1300,0 1580,0 

  вул. Міцкевича,3-9  200,0 +650,0 850,0 

 вул.Достоєвського, 2   +250,0 250,0 

 вул. 8-Березня, 30   +420,0 420,0 
  вул. Панькевича, 77,79,81   +250,0 250,0 

  вул.Вузька, 38   +355,0 355,0 

 вул. Насипна, 10   +210,0 210,0 

 вул. Л.Толстого, 33   +150,0 150,0 

 пр.Свободи, 18   +200,0 200,0 

 вул. Декабристів, 41, 43   +200,0 200,0 

 вул.Джамбула,50    +20,0 20,0 

 вул. Заньковецької, 36   +100,0 100,0 

 
капітальний ремонт тротуарів по 
вул.Легоцького,54  

 +30,0 30,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



тис. грн. № 
п/п 

Назва об'єкта 
Затверд
жено 

Програ-
мою 

Вносять 
ся зміни 
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ться зі 
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змін 

1 2 3 4 5 6 

 

Реконструкція внутрішньокварталь-
них мереж водопроводу та каналі-
зації по вул. Бестужева, 4 – вул. 
Легоцького, 23  

- +126,47 126,47 

Капітальний ремонт мостів: 
транспортного мосту по вул. 
Анкудінова 

 
257,02 

 

 
-200,0 

 

 
57,02 

 
капітальний ремонт внутрішньо-
квартальних територій: 

   

вул. Міцкевича, 9 60,0   -60,0 - 
пров. Університетський, 4 250,0 -100,0 150,0 
вул. Ак. Корольова, 3, 5, 7- 162,728 +200,0 362,728 

вул. Собранецька, 120-118 140,0 +100,0 240,0 

2.2 

вул. Міцкевича, 3-9 200,0 +60,0 260,0 

Відповідно до листа 
департаменту 
міського 
господарства від 
28.07.15№24.01-
10/1652 побюджету 
розвитку 
проводиться 
переросподіл коштів 
 

2.3 

капітальний ремонт 
внутрішньоквартальної 
каналізаційної мережі по вул. 
Можайського,5 

 +100,0 100,0 Відповідно до листа 
департаменту 
міського 
господарства від 
28.07.15№24.01-
10/1651 
передбачається 
збільшення 
бюджетних 
призначень 

2.4 

Капітальний ремонт колектору 
скиді очищених стічних вод та 
водозахисної дамби  

- +900,0 900,0 Відповідно  до 
розпорядження від 
22.07.15 №228, 
враховуючи 
протокол комісії з 
питань  техногенно-
екологічної 
небезпеки, та листа 
ДМГ від 
27.07.15№24.01-
10/1635 

2.5 

Реконструкція та капітальний 
ремонт мереж вуличного освітлення 
згідно з Програмою реконструкції 
вуличного освітлення міста 
Ужгорода (II черга) на 2012-2016 
роки 

1857,0 +95,0 1952,0 Відповідно до листа 
ДМГ від 
27.07.15№24.01-
10/1044 за 
зверненням 
депутата Шафарь 
Я.В.  кошти 
призначаються на 
капітальний ремонт 
мереж зовнішнього 
освітлення  в межах 
вул.Жупанатська-
пл.Поштова 



тис. грн. № 
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3. У додатку 4 “Показники виконан-
ня робіт по ремонту житла на 
2015 рік”    

3.1 Капремонт житлового фонду 
згідно з Програмою капітального 
ремонту житлового фонду міста 
Ужгород на 2015-2017 
(ОСББ ЄС/ПРООН): - +1917,7 1917,7 

 капітальний ремонт фасаду 
житлових будинків:     

 пр.Свободи, 2 (ОСББ "Газда-2015") - +843,6 843,6 
 пл.Пушкіна,3 (ОСББ "Власний дім-

Уж")   +355,0 355,0 
 улаштування теплоізоляції 

житлового будинку по 
вул.Мондока, 34 (ОСББ 
"СВОЖЕК")   +128,5 128,5 

  капітальний ремонт по заміні вікон 
та дверей житлового будинку по 
вул.Високій,10 (ОСББ "Дружба")    +124,7 124,7 

 капітальний ремонт по заміні вікон 
та дверей, внутрішніх 
електромереж в місцях загального 
користування житлових будинків: 
вул.Можайського,7 
(ОСББ"Більшовик")    +77,7 77,7 

 вул.Лермонтова, 7 а 
(ОСББ""Лермонтова, 7а") 

 +118,6 118,6 
 вул.Заньковецької,9 (ОСББ 

"Єдині")   +139,5 139,5 
 капітальний ремонт водопровідних 

мереж житлового будинку по 
вул.Гарайди, 1 (ОСББ "Гарайди, 1")  +44,1 44,1 

  капітальний реонт покрівлі 
житлового будинку 
вул.Декабристів, 43 
(ОСББ"Декабристів,43")  
  

+86,0 
 
 

 

86,0 
 
 
 

Відповідно до листа 
департаменту 
міського господар-
ства  від  
27.07.15№24.01-
10/1633 за рахунок 
бюджету розвитку 
пропонується 
збільшення обсягу 
фінансування у сумі 
1917,7 тис. грн. на 
капремонт 
житлового фонду 
згідно з Програмою 
капітального 
ремонту житлового 
фонду міста(ОСББ 
ЄС/ПРООН)  

3.2. Капітальний ремонт покрівель:   
 вул. Богомольця,20  +100,0 100,0 
 вул.Заньковецької,36 

 

 
+100,0 

 

 
100,0 
 

 капітальний ремонт електричних 
мереж  житлового будинку по вул. 
Джамбула, 50 – 15,0 тис.грн. 
  +15,0 +15,0 

Відповідно до листа 
департаменту 
міського господар-
ства   від 
28.07.15№24.01-
10/1651 
передбачається 
збільшення 
бюджетних 



тис. грн. № 
п/п 

Назва об'єкта 
Затверд
жено 

Програ-
мою 

Вносять 
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1 2 3 4 5 6 
 капітальний ремонт водопровідних 

мереж житлового  будинку по вул. 
Джамбула, 50  
  

+15 
 
 

+15 
 

 

призначень 

4 У додатку 3 показники виконання 
робіт по ремонту доріг та об’єктів 
благоустрою на 2015 рік  

 Реконструкція мереж та об'єктів 
благоустрою історичної частини 
міста згідно з Комплексною 
Програмою відновлення 
історичного центру м. Ужгорода на 
2015-2016 роки 
 

5050,0 -2000,0 3050,0
 у додатку 4 показники виконання 

робіт по ремонту житла на 2015 рік  
 Капітальний ремонт фасадів та 

покрівель житлових будинків згідно 
з Комплексною Програмою 
відновлення історичного центру м. 
Ужгорода на 2015-2016 роки 

7383,5 +2458,0 9841,5

Відповідно до листа 
ДМГ від   
27.07.15№24.01-
10/1645 
збільшуються 
бюджетні 
призначення  на 
Капітальний ремонт 
фасадів та покрівель 
на 458,0 тис.грн. та 
проводиться 
перерозподіл коштів 
в розрізі об'єктів по 
Комплексній 
Програмі 
відновлення 
історичного центру 
м. Ужгорода на 
2015-2016 роки на 
2000,0 тис.грн. 

5 
 

У додатку 5 “Показники будів-
ництва і реконструкції соціально-
культурних та комунальних 
об’єктів на 2015 рік” 11036,7 +8066,8 19103,5

 

1 
Будівництво станції біологічної 
очистки побутових стічних вод 
ЗОШ №16 

301,2 +143,6 444,8 

2 
Капітальний ремонт фасаду та 
покрівлі будівлі ЗОШ №8 по  вул. 
Ак. Корольова, 4 

950,0 +100,0 1050,0 

3 

Капітальний ремонт фасаду (заміна 
вікон) Ужгородської 
спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. №2 за 
адресою м. Ужгород, вул. Підгірна, 
43 

900,0 +150,0 1050,0 

4 

Капітальний ремонт центрального 
та дворового входів будівлі ЗОШ I-
III ст. № 10 ім. Дойко Габора по 
наб. Православній 

150,0 +150,0 300,0 

5 
Капітальний ремонт даху НВК 
"Ужгородський економічний ліцей, 
ЗОШ I-II ст." 

135,0 +45,0 180,0 

 
Відповідно до листа 
управління капіта-
льного будівництва 
від 24.07.15 №25/01-
107 за рахунок 
бюджету розвитку 
пропонується 
збільшення обсягу 
фінансування на 
загальну суму 
6896,8 тис. грн. для 
повного завершення 
робіт по 26 об'єктах 
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6 
Капітальний ремонт фасаду (заміна 
вікон) ЗОШ. №16 по вул. 
Жатковича, 24 

150,0 +210,0 360,0 

7 Реконструкція покрівлі ДНЗ №28 650,0 +200,0 850,0 

8 
Капітальний ремонт покрівлі 
будівлі ДНЗ №16 

350,0 +38,5 388,5 

9 
Капітальний ремонт покрівлі та 
фасаду будівлі ЗОШ №12 по вул. 
Заньковецької  

300,0 +500,0 800,0 

10 
Капітальний ремонт благоустрою 
території ДНЗ № 42 по вул. 
Легоцького  

300,0 +140,0 440,0 

11 
Капітальний ремонт фасаду будівлі 
ДНЗ № 26 по проспекту Свободи, 
59 

837,4 +212,6 1050,0 

12 
Капітальний ремонт фасаду (заміна 
вікон) НВК «Ялинка» по вул. 
Нахімова  

400,0 +600,0 1000,0 

13 
Капітальний ремонт даху 
Ужгородської класичної гімназії по 
вул. 8-го Березня  

500,0 +227,1 727,1 

14 

Капітальний ремонт благоустрою 
території Ужгородської 
спеціалізованої ЗОШ I ступеня №1 
по вул. Високій  

400,0 +220,0 620,0 

15 

Співфінансування інвестиційних 
проектів, співробітництва 
Закарпатської області України та 
краю Височіна Чеської Республіки: 
капітальний ремонт фасаду будівлі 
спеціалізованої ЗОШ №3 І-ІІІ ст. по 
наб. Незалежності,19 

800,0 +200,0 1000,0 

16 
Капітальний ремонт системи 
опалення будівлі НВК "Престиж" 
по вул. Джамбула, 48 

220,0 +50,0 270,0 

17 
Капітальний ремонт будівлі 
центральної міської бібліотеки в м. 
Ужгороді по вул. Волошина 

200,0 +520,0 720,0 

18 
Капітальний ремонт будівель 
навчальних корпусів музичної 
школи ім. Чайковського 

400,0 +300,0 700,0 

19 
Капітальний ремонт харчоблоку 
МДКЛ по вул. Бращайків, 6 

650,0 +330,0 980,0 

20 
Капітальний ремонт неврологічного 
відділення Ужгородської ЦМКЛ по 
вул. Грибоєдова 

350,0 +700,0 1050,0 
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21 
Капітальний ремонт сходової 
площадки ЦМКЛ по вул. 
Грибоєдова 

- +150,0 150,0 

22 
Реконструкція с-ми опалення та 
заміна вікон будівлі ЦМКЛ по вул. 
Грибоєдова,20 (2-й етап) 

1000,0 +250,0 1250,0 

23 
Реконструкція резервуарів питної 
води у районі "Студмістечка" 

353,1 +400,0 753,1 

24 

Реконструкція водогону d=600 мм. 
по вул. Перемоги (від с. 
Сторожниці по вул. Перемоги до 
вул. Легоцького) 

200,0 +100,0 300,0 

25 
Реконструкція водогону по вул. 
Погорєлова 

270,0 +690,0 960,0 

26 
Будівництво каналізаційної мережі 
по вул. Осетинська 

270,0 +270,0 540,0 

27 

Капітальний ремонт даху 
Ужгородської загальноосвітньої 
школи  I-II ступенів №14 по 
вул.Тімірязєва,12 

- +400,0 400,0 

28 

Капітальний ремонт даху 
Ужгородської загальноосвітньої 
школи  I-IIІ ступенів № 15 по 
вул.Заньковецької, 13а 

- +700,0 700,0 

29 
Реконструкція автономної  котельні 
для ДНЗ №21 "Ластовічка" 
(виготовлення проектно-
кошторисної документації)  

- +70,0 70,0 

Відповідно до листа 
управління освіти 
від24.07.15№26.01- 
6/900 за рахунок 
бюджету розвитку 
пропонується 
збільшення обсягу 
фінансування на 
1170,0 тис. грн. для 
виконання робіт по 
3-х освітніх 
закладах  

6. 
У додатку 6 “Показники 
виконання робіт по ремонту 
закладів освіти на 2015 рік” 

400,0 +1400,0 1800,0  

1. 

Реконструкція території 
спортивного майданчика  
Ужгородської спеціалізованої 
школи I-III ступенів №3 з 
поглибленим вивченням англійської 
мови по наб. Незалежності,19 

400,0 +300,0 700,0 

2. 

Капітальний ремонт актового залу 
та санвузлів Ужгородської 
загальноосвітньої школи  I-III 
ступенів № 19 по вул.Легоцького, 
125 

- +500,0 500,0 

Лист управління 
освіти від 
24.07.2015№26.01-
6/899 щодо 
виділення 
додаткових коштів 
 



тис. грн. № 
п/п 

Назва об'єкта 
Затверд
жено 

Програ-
мою 

Вносять 
ся зміни 

(+,-) 

Уточнює
ться зі 
змінами 

Причини внесення 
змін 

1 2 3 4 5 6 

3. 

Капітальний ремонт спортивних 
споруд  Ужгородської 
загальноосвітньої школи  I-III 
ступенів № 7 по вул. Дворжака, 41 

- +600,0 600,0 

 
 
 
Начальник управління  
економіки та підприємництва           М. Станкович 
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