
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXIII   сесія    VI   скликання  
     

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
11 липня 2014 року                 м. Ужгород                                    № _1351_                         
 
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 та поточного 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. 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 29.05.2014 року № 1305: 

1) здійснити розподіл субвенції з державного бюджету, а саме: 
– капітальний ремонт вул. Сурікова – 679,8546 тис. грн. КФК 170703 КЕКВ 

3132; 
– поточний ремонт вул. 8-го Березня – 16,0 тис. грн., вул. Легоцького – 

27,0848 тис. грн по КФК 170703 КЕКВ 2240. 
2) зменшити обсяг видатків на проведення капітального ремонту        

вул. Сурікова  на 682,728 тис. грн  КФК 150101 КЕКВ 3132 (оскільки вказані 
роботи буде проведено за рахунок коштів субвенції з державного бюджету);  

–  збільшити  обсяг видатків на капітальний ремонт внутріквартальної  
території по вул. Ак. Корольова, 3, 5, 7 на 62,728 тис. грн., Грушевського, 66-74 на  
100,0 тис. грн., вул. Сечені, 29, 31-33 на 75,0 тис. грн. 

–   передбачити обсяг видатків на капітальний ремонт внутріквартальних 
територій по вул. Легоцького, 44, 46, 50 – 75,0 тис. грн., вул. Легоцького, 3,7,15 – 
95,0 тис. грн., вул. Заньковецької, 25 – 75,0  тис. грн., вул. Одеська, 18 –  90,0 тис. 
грн., вул. Декабристів, 53,54,41,45 – 110,0 тис. грн.  

2. У Додатку 1 до Програми благоустрою м. Ужгорода, затвердженої 
рішенням  XI сесії  міської ради VI скликання від 09.12.2011 року № 324 зі 
змінами від 27.02.2014 року № 1203:  
 зменшити обсяги видатків на виготовлення проекту відведення земельної 
ділянки на 24,0 тис. грн., передбачивши відповідні видатки на поточний ремонт 
міських шляхів (профілювання вулиць) КФК 100203 КЕКВ 2240. 



3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови Семаля В.Ю.  
 
 
Секретар ради                       В. Щадей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


