
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXVІI   сесія    VI   скликання  
(4-е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
27 серпня  2015 року   м. Ужгород   № _1780_ 
 
Про зміни до рішення XХVII сесії   
міської ради VI скликання  
19.12.2014 року № 1577 
 

З метою виконання цільових програм, керуючись Законом України «Про 
благоустрій населених пунктів», пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

 1. Внести зміни у Додаток 3 до рішення XХVII сесії  міської ради VI 
скликання 19.12.2014 № 1577 «Про Програму благоустрою м. Ужгорода на 2015-
2017 роки», а саме: 

1.1 Найменування об’єктів у заходах з реконструкції та капітального ремонту 
об’єктів благоустрою «Капітальний ремонт вул. Тельмана» викласти в редакції 
«Реконструкція вул. Тельмана». 

1.2. Найменування об’єктів у заходах з капітального ремонту 
внутрішньоквартальних територій: 

– «вул. Перемоги,149,153,163/1,171,175,177» викласти в редакції        
«вул. Перемоги,149,153,163/1»; 

– «вул. Перемоги,165,167,169,171» викласти в редакції        
«вул. Перемоги,165,167,169»;          

– «вул. вул. Вузька,38» викласти в редакції «вул. Вузька,89»; 
– «вул. Тихого 13,15,17» викласти в редакції «вул. Ф.Тіхого,13а,15,17»; 
– «вул. Срібляста,16» викласти в редакції «вул. Срібляста,4-6». 
1.3. Здійснити перерозподіл та збільшити обсяг видатків на фінансування 

заходів: 
– зменшити обсяг видатків на проведення капітальний ремонту міських 

шляхів: вул. Тельмана – 1864,869 тис. грн., вул. Лялька-Лозова – 1000,00 тис. грн., 
вул. Г. Артемовського – 350,00 тис. грн., вул. Богомольця – 350,00 тис. грн.; 

– збільшити видатки на проведення капітального ремонту вул. Слави – 938,436 
тис. грн., вул. Лялька – 950,00 тис. грн., вул. Лозова – 231,564 тис. грн.,        
вул. Горянська – 580,00 тис. грн., пл. Ш. Петефі – 700,00 тис. грн., вул. Сурікова – 
302,168 тис. грн.; 

– зменшити обсяг видатків на проведення капітального ремонту 
внутрішньоквартальної території по вул. Перемоги,149,153,163/1,171,175,177 – 
774,00 тис. грн., вул. Одеська,33а-33б – 50,0 тис. грн., вул. Челюскінців,10 – 



Можайського, 16,18,22,24 – 93,00 тис. грн., вул. Міцкевича, 3-9 – 355,078 тис. грн., 
вул. Перемоги,185-187 – 539,513 тис. грн.; 

– збільшити видатки на проведення капітального ремонту 
внутрішньоквартальної території по пр. Свободи,49-55 – 50,00 тис. грн.; вул. 
Перемоги,175-177 – 400,00 тис. грн., вул. Джамбула,50 – 100,00 тис. грн.,         
вул. Перемоги,165,167,169 – 483,80 тис. грн., пр. Свободи, 2 – 340,00 тис. грн.,         
вул. Л. Толстого, 33 – 231,00 тис. грн., вул. Минайська, 28-34 – 202,00 тис. грн.,   
вул. Грушевського,66-74 – 93,00 тис. грн., вул. Бестужева,4 - Заньковецької,77 - 
Легоцького,23 – 21,911 тис. грн., вул. Перемоги,159-161/1 – 79,105 тис. грн., вул. 
Грушевського, 51-67 – 450,00 тис. грн., вул. Достоєвського,2 – 100,50 тис. грн., пр. 
Свободи 29-41 – 300,71 тис. грн.; 

– передбачити видатки на проведення реконструкції вул. Тельмана – 164,869 
тис. грн. 

 – передбачити видатки на проведення капітального ремонту 
внутрішньоквартальної території по вул. Перемоги,171 – 300,00 тис. грн.,        
вул. Грушевського,25-вул.Квітів,61-Заньковецької,38 – 315,00 тис. грн.,        
вул. Грушевського,31-37 – 200,00 тис. грн., вул. Докучаєва,25 – 180,00 тис. грн.,  
вул. Срібляста,4-6 – 100,00 тис. грн., вул. Насипна,3 – 100,00 тис. грн.; 

– передбачити видатки на проведення капітального ремонту 
внутрішньоквартальних мереж водопроводу та каналізації по вул. Можайського,24 – 
180,00 тис. грн.;  

– зменшити осяг видатків на проведення капітального ремонту міських шляхів 
по вул. Лавріщева – 128,00 тис. грн.; 

– збільшити видатки на проведення капітального ремонту 
внутрішньоквартальної території по вул. Грушевського, 66-74 – 500,00 тис. грн.,    
вул. Сечені, 29, 31, 33 – 150,00 тис. грн., вул. Лавріщева, 10а, 12, 12а, 14а, 16, 16а, 
16б, 18 – 128,00 тис. грн.; 

– збільшити бюджетні призначення на капітальний ремонт тротуарів        
вул. Перемоги (від вул. Чорновола до вул. Легоцького) – 120,00 тис. грн. 

1.4. Передбачити видатки на виконання наступних робіт: 
– капітальний ремонт, пов'язаний з розчищенням русла р. Уж в межах наб. 

Слов’янської – 500,00 тис. грн. 
  2. Внести зміни до Додатку 2 до рішення XХVII сесії  міської ради VI 
скликання 19.12.2014 № 1577 «Про Програму благоустрою м. Ужгорода на 2015-
2017 роки», передбачивши видатки по загальному фонду на: 
 –  послуги з благоустрою (озеленення та утримання зелених насаджень) – 
295,0 тис. грн.; 
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 
відповідно до розподілу функціональних повноважень. 
 
 

Міський голова                   В. Погорелов 
 
 
 

 


