
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXVІI   сесія    VI   скликання  
     

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
14 січня  2015 року    м. Ужгород                        № _1616_                    
 
 
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”, враховуючи рішення ХХVII сесії міської ради             
VI скликання 19 грудня 2014 року №№ 1576, 1577, 1578, 1579,  

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
Внести зміни у додатки 5, 8 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 5 “Показники будівництва і реконструкції соціально-
культурних та комунальних об’єктів на 2015 рік” по бюджету розвитку: 

1.1. За рахунок зменшення обсягу фінансування по капітальному 
ремонту хірургічного відділення №1 Ужгородської ЦМКЛ по            
вул. Грибоєдова – 850,0 тис. грн. передбачити обсяг фінансування на 
реконструкцію приміщень Ужгородської ЦМКЛ під хірургію на цю ж суму. 

1.2. Зменшити обсяг фінансування по будівництву міського кладовища 
(I черга) – 3300,0 тис. грн. та направити департаменту міського господарства 
на реалізацію Програми фінансової підтримки комунальних підприємств            
м. Ужгорода на 2013-2015 роки (внески до статутного капіталу             
КП "Водоканал міста Ужгорода").  

2. У додатку 8 “Перелік цільових міських Програм, які 
передбачаються реалізовувати у 2015 році за рахунок всіх джерел 
фінансування” : 

2.1. По комплексній Програмі відновлення історичного центру            
м. Ужгорода на 2015-2016 роки, Програмі благоустрою м. Ужгорода на 2015-
2017 роки та Програмі капітального ремонту житлового фонду міста Ужгород на 
2015-2017 роки у графі "Дата затвердження та орган, що затвердив" слово 



"Проект" замінити на "рішення ХХVII сесії міської ради VI скликання від            
19 грудня 2014 року № 1576, №1577 та №1578" відповідно. 

2.2. Перелік цільових міських Програм доповнити комплексною 
Програмою боротьби зі злочинністю, забезпечення громадського порядку на 
території м. Ужгород, соціально-правового захисту працівників міліції та 
членів їх сімей на 2015 рік. 
  

 
 

Міський голова                                                                            В. Погорелов 


