
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXIІI   сесія    VI   скликання  
     

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
11 липня  2014 року                 м. Ужгород                                   № 1352 
                                            
 
     
Про зміни до Програми  
економічного і соціального розвитку  
м. Ужгорода на 2014 рік  

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

самоврядування в Україні” та враховуючи рішення XХII сесії міської ради VI 
скликання від 29 травня 2014 року №1305 "Про зміни до рішення ХI сесії 
міської ради VI скликання від 09.12.2011 року №324", №1303 "Про зміни до 
рішення ХV сесії міської ради VI скликання від 07 грудня 2012 року №688", 
№1308 "Про зміни до бюджету міста на 2014 рік", зміни бюджетних призначень 
і пропозиції розпорядників коштів,  

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
Внести зміни у додатки 2, 3, 5, 6 до Програми економічного і 

соціального розвитку м. Ужгорода на 2014 рік та основні напрямки розвитку на 
2015 і 2016 роки, затвердженої рішенням ХХ сесії міської ради         
VI скликання від 03 лютого 2014 року № 1188:  

1. У додатку 2 “Показники виконання робіт по утриманню об'єктів 
благоустрою на 2014 рік”: 

1.1. По цільовому фонду соціально-економічного розвитку зменшити 
бюджетні призначення по Програмі благоустрою м. Ужгорода на 2012-2015 
роки (заборгованість за 2013 рік) – 71,28 тис. грн.  

1.2. По загальному фонду: 
1.2.1. Зменшити бюджетні призначення по статтях: санітарне оброблення 

та аналогічні послуги (послуги з утримання доріг) – 174,578 тис. грн., послуги з 
видалення твердих побутових відходів (послуги з ліквідації несанкціонованих 
сміттєзвалищ, вивіз сміття) – 1,827 тис. грн., послуги в рослинництві (озеленення та 
утримання зелених насаджень) – 3,777 тис. грн., послуги з монтажу, технічного 
обслуговування і ремонту електроустаткування (послуги з утримання мереж вуличного 
освітлення) – 0,576 тис. грн., інші електромонтажні роботи (послуги з утримання 
світлофорних об’єктів) – 4,175 тис. грн., виготовлення проекту відведення земельної 



ділянки – 25,110 тис. грн. та збільшити бюджетні призначення на фінансування 
заборгованості за 2013 рік – 71,28 тис. грн., передбачити бюджетні 
призначення на поточний ремонт міських шляхів - 24,0 тис.грн згідно з 
Програмою благоустрою м. Ужгорода на 2012-2015 роки. 

1.2.2. Зменшити бюджетні призначення по Програмі регулювання чисельності 
безпритульних тварин гуманними методами в м. Ужгороді на 2012-2014 роки 
(виконання робіт із утримання притулку для безпритульних тварин) –   71,72 тис. грн.  
 2. У додатку 3 “Показники виконання робіт по ремонту доріг та 
об'єктів благоустрою на 2014 рік”: 

2.1. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності 
у населених пунктах збільшити бюджетні призначення на капітальний ремонт вул. 
Університетської – 660,2 тис. грн., поточний ремонт міських шляхів – 297,3 тис. грн. 
згідно з Програмою благоустрою м. Ужгорода на 2012-2015 роки. 

2.2. По бюджету розвитку: 
2.2.1. За рахунок зменшення бюджетних призначень по капітальному ремонту 

вул. Можайского – 1518,0 тис. грн. збільшити бюджетні призначення на капітальний 
ремонт вул. Університетської – 67,0 тис. грн. і передбачити бюджетні призначення на 
реконструкцію вул. Гранітної –1451,0 тис. грн. згідно з Програмою благоустрою м. 
Ужгорода на 2012-2015 роки. 
 2.2.2. За рахунок зменшення бюджетних призначень по капітальному 
ремонту вул. Сурікова – 682,728 тис. грн. збільшити бюджетні призначення на 
капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій по         
вул. Ак.Корольова 3, 5, 7 – 62,728 тис. грн., вул. Грушевського,66-74 – 100,0тис. 
грн., вул. Сечені, 29, 31-33 – 75,0 тис. грн. і передбачити бюджетні 
призначення на капітальний ремонт внутрішньоквартальних 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. Одеській, 18 – 90,0 тис. грн., вул. 
Декабристів, 53, 54, 41, 45 – 110,0 тис. грн. згідно з Програмою благоустрою м. 
Ужгорода на 2012-2015 роки. 

3. У додатку 5 “Показники будівництва і реконструкції соціально-
культурних та комунальних об’єктів на 2014 рік” по бюджету розвитку : 

3.1. За рахунок зменшення бюджетних призначень по будівництву ДНЗ на 200 
місць в мікрорайоні “Боздош” – 130,0 тис. грн. передбачити бюджетні призначення на 
капітальний ремонт будівлі та благоустрою території ДНЗ №6 по   вул. Капітульній на 
цю ж суму згідно з Програмою розвитку дошкільної освіти  м. Ужгорода на період до 
2017 року. 

3.2. За рахунок зменшення бюджетних призначень по капітальному 
ремонту приміщень та фасадів бібліотеки №2 по вул.8 Березня – 150,0 тис. грн., 
будівництву ЗОШ на 1000 уч.м. в мікрорайоні "Боздош" – 250,0 тис. грн. 
передбачити бюджетні призначення на реконструкцію зовнішньої каналізації 
СШ №5 по пл.Ш.Петефі,36 – 150,0 тис. грн. та капітальний ремонт покрівлі 
початкової школи ЗОШ №13 по вул.Дендеші, 10 –   250,0 тис. грн. 

4. У додатку 6 “Показники виконання робіт по ремонту закладів 
освіти на 2014 рік” по бюджету розвитку передбачені бюджетні призначення 



на підготовку до опалювального сезону ДНЗ та ЗОШ у сумі 600,0 тис. грн. 
направити на капітальний ремонт надземної тепломережі від модульної 
котельні до вузла управління будівлі НВК “Ялинка” по  вул. Нахімова, 3 – 
120,0тис. грн., капітальний ремонт трубопроводів системи опалення у підвалі 
НВК "Ялинка" по вул.Нахімова,3 – 100,0 тис. грн.  капітальний ремонт системи 
опалення ДНЗ №31 по вул. Собранецькій, 120 – 300,0 тис. грн., капітальний 
ремонт системи опалення по підвалу ДНЗ №36 по вул. Бачинського, 27 – 30,0 
тис. грн., капітальний ремонт підземної теплової мережі ліцею “Лідер” по 
вул.Сільвая,3 – 50,0 тис. грн. 

 
 
 

Секретар ради                                                                                       В. Щадей 


