
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXIV   сесія    VI   скликання  
     

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
24 липня 2014 року                 м. Ужгород                                    № _1405_                     
 
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”, враховуючи рішення вісімнадцятої сесії             
VI скликання Закарпатської обласної ради від 10.07.2014 № 1038 "Про 
внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік, затвердженого рішенням 
обласної ради 17.04.2014 №1006 (зі змінами від 26.06.2014 року)", рішення 
виконкому Ужгородської міської ради від 23.07.2014 р. № 279 "Про 
будівництво міні-котелень із встановлення котлів на твердому паливі", 

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
 Внести зміни у додаток 2, 3, 5 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” по загальному фонду зменшити бюджетні 
призначення по статтях: санітарне оброблення та аналогічні послуги 
(послуги з утримання доріг) – 117,726 тис. грн., послуги в рослинництві 
(озеленення та утримання зелених насаджень) – 70,0 тис. грн., інші електромонтажні 
роботи (послуги з утримання світлофорних об’єктів) – 60,0 тис. грн. згідно з 
Програмою благоустрою м. Ужгорода на 2012-2015 роки. Вилучені кошти в 
сумі 247,726 тис. грн. направити на фінансування заходів Програми 
виконання рішень судів та інших виконавчих документів. 
           2. У додатку 3 “Показники виконання робіт по ремонту доріг та 
об'єктів благоустрою на 2014 рік” по субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання 
вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах зменшити 
бюджетні призначення по реконструкції міських шляхів: вул. Перемоги - 
18,449 тис. грн. згідно з Програмою благоустрою м. Ужгорода на 2012-2015 



роки які направити на погашення заборгованості станом  на 01.01.2014 року 
за реконструкцію вул. Швабської. 

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

3.1. За рахунок субвенції з обласного бюджету збільшити бюджетні 
призначення на капітальний ремонт будівлі та благоустрою території ДНЗ № 6 по 
вул. Капітульній (Програма розвитку дошкільної освіти м. Ужгорода на період до 
2017 року) – 200,0 тис. грн., капітальний ремонт покрівлі головного корпусу 
Ужгородської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. №2 за адресою м. Ужгород, вул. Підгірна, 
43 – 450,0 тис. грн., співфінансування спільних інвестиційних проектів в 
рамках співробітництва Закарпатської області України та краю Височіна 
Чеської Республіки: капітальний ремонт даху будівлі спеціалізованої             
ЗОШ №3 I-III ст. по наб.Незалежності,19 – 350,0 тис. грн., будівництво міні-
котельні для ДНЗ №28 по вул. Добролюбова (Програма енергоефективності та 
енергозбереження міста Ужгород на 2012-2015 роки) – 400,0 тис. грн. та 
передбачити бюджетні призначення на будівництво міні-котельні ЗОШ  I-III ст. 
№12, ЗОШ I-III ст. №15 та ДНЗ №8 "Дзвіночок" по вул. Заньковецької (Програма 
енергоефективності та енергозбереження міста Ужгород на 2012-2015 роки)  –               
600,0 тис. грн. 

3.2. За рахунок зменшення бюджетних призначень по капітальному ремонту 
покрівлі головного корпусу Ужгородської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. №2 за 
адресою м. Ужгород, вул. Підгірна, 43 – 100,0 тис. грн., будівництву міні-котельні 
для ДНЗ №28 по вул. Добролюбова,4А (Програма розвитку дошкільної освіти м. 
Ужгорода на період до 2017 року) – 590,0 тис. грн. збільшити бюджетні призначення 
на будівництво міні-котельні ЗОШ  I-III ст. №12, ЗОШ I-III ст. №15 та ДНЗ №8 
"Дзвіночок" по вул. Заньковецької (Програма енергоефективності та 
енергозбереження міста Ужгород на 2012-2015 роки) – 100,0 тис. грн. та 
будівництво міні-котельні для ДНЗ №28 по вул. Добролюбова (Програма 
енергоефективності та енергозбереження міста Ужгород на 2012-2015 роки) –               
590,0 тис. грн.  

3.3. За рахунок зменшення бюджетних призначень по будівництву 
міського велоцентру з облаштуванням велопарковки - 67,3 тис.грн передбачити 
бюджетні призначення  на реконструкцію приміщень під облаштування 
велосипедного туристичного центру за адресою Київська наб., 16 на цю ж суму, 
для реалізації "Програми участі м.Ужгорода у реалізації грантового проекту 
"Партнерський проект розвитку спільного туризму, який базується на 
молодіжному спорті та розважальних центрах" на 2013-2014 роки". 

 
 
 

Секретар ради                                                                                       В. Щадей 


