
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXVІI   сесія    VI   скликання  
(2-е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
19 лютого  2015 року   м. Ужгород   № _1638_ 
 
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 14 січня 2015 року №№ 1609, 1610, 1612, 

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
Внести зміни у додатки 2, 3, 4, 5, 6, 7, 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 2 “Показники виконання робіт по утриманню об’єктів 
благоустрою на 2015 рік”: 

1.1. По фонду охорони навколишнього природного середовища 
зменшити обсяг фінансування на виконання природоохоронних заходів 
згідно з Програмою охорони навколишнього природного середовища            
міста Ужгород на 2012-2015 роки - 858,293 тис. грн. 

1.2. В частині розділу джерела фінансування: “субвенція з державного 
бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг 
комунальної власності” слід читати “кошти міського бюджету” згідно з 
Програмою благоустрою м. Ужгорода на 2015-2017 роки. 

1.3. По заходах Програми благоустрою м. Ужгорода на 2015-2017 роки 
зменшити обсяг фінансування по територіальному дорожньому фонду на 
загальну суму 2078,799 тис. грн., в тому числі: нанесення горизонтальної 
розмітки – 208,799 тис. грн., поточний ремонт світлофорних об'єктів – 30,0 
тис. грн., поточний ремонт (заміна) дорожніх знаків – 40,0 тис. грн., 
прочищення зливоприймальної каналізації вулиць міста – 1000,0 тис. грн., 
поточний ремонт окремих елементів зливової каналізації вулиць міста – 
800,0 тис. грн. та передбачити фінансування вищевказаних заходів за 
рахунок загального фонду відповідно. 



1.4. По загальному фонду обсяги фінансування у розділі I по            
заходах 1-12 викласти в новій редакції згідно з додатком. 
 2. У додатку 3 “Показники виконання робіт по ремонту доріг та 
об'єктів благоустрою на 2015 рік” в частині розділу джерела фінансування: 
“субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та 
утримання вулиць і доріг комунальної власності” слід читати “кошти 
міського бюджету” згідно з Програмою благоустрою м. Ужгорода на            
2015-2017 роки. 

3. У додатку 4 “Показники виконання робіт по ремонту житла на 
2015 рік” по бюджету розвитку передбачити обсяг фінансування на 
виконання заходів з попередження надзвичайних ситуацій: обладнання 
будинку по пр. Свободи, 2 (п.1,2,3) системою обмеження до балконів та 
виготовлення ПКД для проведення капітального ремонту інженерного 
обладнання системи протипожежного захисту 16-ти поверхового будинку 
згідно з Програмою капітального ремонту житлового фонду міста Ужгород 
на 2015-2017 роки – 100,0 тис. грн. 

4. У додатку 5 “Показники будівництва і реконструкції соціально-
культурних та комунальних об’єктів на 2015 рік”: 

4.1. По бюджету розвитку зменшити обсяг фінансування по капіталь-
ному ремонту басейну спеціалізованої ЗОШ №12 по вул.Заньковецької,17А – 
420,0 тис. грн., капітальному ремонту покрівлі міського пологового будинку 
по вул. Грибоєдова – 200,0 тис. грн., капітальному ремонту системи опалення 
будівлі жіночої консультації № 1 по вул. Другетів – 400,0 тис. грн., капіталь-
ному ремонту покрівлі будівлі по вул. Небесної Сотні,5 – 350,0 тис. грн., 
реконструкції КОС (реконструкція аеротенка-освітлювача) – 280,0 тис. грн. 
передбачити обсяг фінансування на будівництво міні-котельні ЗОШ I-III ст. 
№12, ЗОШ I-III ст. №15 та ДНЗ №8 “Дзвіночок” по вул. Заньковецької –            
595,0 тис. грн., капітальний ремонт покрівлі головного корпусу 
Ужгородської спеціалізованої ЗОШ I-III ст. №2 за адресою м. Ужгород,              
вул. Підгірна, 43 – 111,0 тис. грн., будівництво міні-котельні для ДНЗ №31 по 
вул. Докучаєва, 8 – 159,9 тис. грн., капітальний ремонт зовнішньої 
тепломережі ДНЗ №8 “Дзвіночок” – 81,5 тис. грн., будівництво міні-котельні 
для ДНЗ №28 по вул. Добролюбова – 58,6 тис. грн., реконструкцію існуючих 
приміщень під архівний відділ та міського архівосховища по            
вул. Кармелюка,7 в м. Ужгород – 123,5 тис. грн., реконструкцію приміщень 
першого поверху під ЦНАП будівлі по пл. Поштовій, 3 – 300,0 тис. грн., 
капітальний ремонт санвузлів будівлі міського центру первинної медико-
санітарної допомоги по вул. Грибоєдова, 20 – 200,0 тис. грн., реконструкцію 
зовнішньої каналізаційної мережі будівлі УПСЗН по пл. Ш.Петефі –            
80,0 тис. грн. та збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт будів-
лі багатопрофільного ліцею “Лідер” – ЗОШ №20 I-II ст., вул. Сільвая, 3 – 
151,1 тис. грн., реконструкцію приміщень Ужгородської ЦМКЛ під хірургію 
по вул. Грибоєдова – 350,0 тис. грн., будівництво нової основної кабельної 
лінії електропостачання 10 кВ від ТП 137 до ТП 227 підвищуючої насосної 
станції по вул. Тихій (м-н “Кальварія”) – 97,7 тис. грн. 



4.2. За рахунок бюджету розвитку передбачити обсяг фінансування на 
капітальний ремонт будівлі по вул. Небесної Сотні, 4, 6 м. Ужгород –             
300,0 тис. грн., реконструкцію системи опалення будівель по вул. Небесної 
Сотні, 4, 6 та пл. Поштової, 3 із влаштуванням автономної міні-котельні – 
1000,0 тис. грн., капітальний ремонт будівлі по вул. 8 Березня, 46б –            
100,0 тис. грн. та на капітальний ремонт будівлі по вул. Квітів, 53а –            
200,0 тис. грн. 

4.3. Назву об'єкта “Капітальний ремонт басейну та спортивного залу 
ЗОШ №8 по вул. Ак. Корольова, 4” викласти в наступній редакції: 
“Капітальний ремонт фасаду та покрівлі будівлі ЗОШ №8 по             
вул. Ак. Корольова, 4” без зміни обсягу фінансування. 
 5. У додатку 6 “Показники виконання робіт по ремонту закладів 
освіти” по бюджету розвитку зменшити обсяг фінансування по 
реконструкції території спортивного майданчика Ужгородської 
спеціалізована школа I-III ступенів №3 з поглибленим вивченням англійської 
мови по наб. Незалежності,19 – 602,3 тис. грн. та направити виконавчому 
комітету Ужгородської міської ради на виконання Програми впровадження 
системи відеоспостереження у місті Ужгород для придбання відеокамер. 

6. У додатку 7 “Показники виконання ремонтно-реставраційних 
робіт пам'яток культурної спадщини на 2015 рік” по бюджету розвитку 
збільшити обсяг фінансування на реставрацію пам'ятки архітектури Будівлі 
амбару та винного льоху по вул. Ракоці, 2 згідно з Програмою участі м. Ужгорода у 
реалізації грантового проекту “Ярослав – Ужгород: спільна ініціатива для 
покращення туристичної привабливості історичних міст – побратимів” на              
2013-2015 роки – 9585,1 тис. грн. 

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

7.1. По Програмі “Фонд на виконання депутатських повноважень” у графі 
“Дата затвердження та орган, що затвердив” слово “Проект” замінити на 
“рішення ХХVII сесії міської ради VI скликання від 14 січня 2015 року 
№1612”. 
 7.2. Перелік цільових міських Програм доповнити Програмою 
впровадження системи відеоспостереження у місті Ужгород. 

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

 
 
 

Міський голова                В. Погорелов 
 
 
 
 
 



Додаток 
            до рішення ХХVII сесії міської ради  

                      VI скликання від _19.02.15 № 1638 
  
 

П О К А З Н И К И 
виконання робіт з утримання об’єктів благоустрою на 2015 рік 

 
Уточнено 

на 2015 рік, 
тис. грн. 

№ 
за/
п 

Назва статті  
(робіт, послуг), заходу 

загальний 
фонд 

I. Утримання об'єктів благоустрою згідно з Програмою 
благоустрою м. Ужгорода на 2015-2017 роки : 17578,0 

1. Санітарне оброблення міста (прибирання міста) 6670,607 
2. Послуги з видалення твердих побутових відходів (послуги з 

ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття) 148,761 
3. Озеленення та утримання зелених насаджень 1773,658 
4. Утримання кладовищ 583,753 
5. Утримання мереж зовнішнього освітлення та їх 

поточний ремонт 599,2 
6. Оплата за електричну енергію 2050,0 
7. Утримання світлофорних об’єктів 441,553 
8. Утримання зони відпочинку, прибережної смуги 48,854 
9. Утримання малих архітектурних форм 78,086 

10. Утримання міських фонтанів 46,54 
11. Інші видатки на послуги з утримання об'єктів 

благоустрою (святкове оздоблення, поточний ремонт 
об’єктів благоустрою) 64,07 

12. Утримання притулку для безпритульних тварин-відлов 
безпритульних тварин 98,52 

 Погашення заборгованості за 2014 рік 4974,398 
 
 
 
Секретар ради          Б. Андріїв 
 
 
 

 
 
 


	Назва статті 
	(робіт, послуг), заходу

