
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXVІI   сесія    VI   скликання  
(4-е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
27 серпня  2015 року   м. Ужгород   № _1787 
 
 
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” 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 
Внести зміни у додатки 2, 3, 4, 5, 6, 11 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” за рахунок загального фонду збільшити обсяг 
фінансування на озеленення та утримання зелених насаджень –            
295,0 тис. грн. згідно з Програмою благоустрою м. Ужгорода на 2015-2017 
роки.  

2. У додатку 3 “Показники виконання робіт по ремонту доріг та 
об'єктів благоустрою на 2015 рік”: 

2.1. По бюджету розвитку за рахунок зменшення обсягу фінансування 
по капітальному ремонту вул. Тельмана – 1864,869 тис. грн., капітальному 
ремонту міських шляхів: вул. Лялька-Лозова – 1000,0 тис. грн., вул. Гулака 
Артемовського – 350,0 тис. грн., вул. Богомольця – 350,0 тис. грн.,            
вул. Лавріщева – 128,0 тис. грн., капітальному ремонту внутрішньокварталь-
них територій: вул. Перемоги, 149, 153, 163/1, 171, 175, 177 – 774,0 тис. грн., 
вул. Одеська, 33а-33б – 50,0 тис. грн., вул. Челюскінців, 10-Можайського, 
16,18,22,24 – 93,0 тис. грн., вул. Міцкевича, 3-9 – 355,078 тис. грн.,            
вул. Перемоги, 185-187 – 539,513 тис. грн. передбачити обсяг фінансування 
на реконструкцію вул. Тельмана – 164,869 тис. грн., капітальний ремонт 
міських шляхів: вул. Лялька – 950,0 тис. грн., вул. Лозова – 231,564 тис. грн., 
капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій: вул. Перемоги, 171 – 



300,0 тис. грн. та збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт місь-
ких шляхів: вул. Слави – 938,436 тис. грн., вул. Горянська – 580,0 тис. грн., 
пл. Ш.Петефі – 700,0 тис. грн., капітальний ремонт внутрішньоквартальних 
територій: вул. Перемоги, 175-177 – 400,0 тис. грн., вул. Перемоги, 165,167, 
169 – 273,5 тис. грн., пр. Свободи, 49-55 – 50,0 тис. грн., вул. Грушевського, 
66-74 – 93,0 тис. грн., вул. Бестужева, 4 – Заньковецької, 77 –Легоцького, 23 – 
21,911 тис. грн., вул. Перемоги, 159-161/1– 79,105 тис. грн., вул. Грушевсь-
кого, 51-67 – 450,0 тис. грн., вул. Достоєвського, 2 – 100,5 тис. грн., пр. Сво-
боди, 29-41 – 43,575 тис. грн., вул. Лавріщева, 10а,12,12а,14а,16,16а,16б,18 – 
128,0 тис. грн. згідно з Програмою благоустрою м. Ужгорода на 2015-2017 
роки. 

2.2. За рахунок бюджету розвитку збільшити обсяг фінансування на 
капітальний ремонт внутрішньоквартальних мереж водопроводу та 
каналізації по вул. Можайського, 24 – 180,0 тис. грн., капітальний ремонт 
внутрішньоквартальних територій: вул. Джамбула, 50 – 100,0 тис. грн.,            
вул. Ф. Тіхого, 13а,15,17 –  200,0 тис. грн., вул. Перемоги, 165,167,169 –  
210,3 тис. грн., пр. Свободи, 2 – 340,0 тис. грн., вул. Л.Толстого, 33 –            
231,0 тис. грн., вул. Минайська, 28-34 – 202,0 тис. грн., пр. Свободи, 29-41 – 
257,135 тис. грн., вул. Грушевського, 66-74 – 500,0 тис. грн., вул. Сечені, 
29,31-33 – 150,0 тис. грн., капітальний ремонт міських шляхів: вул. Сурікова– 
302,168 тис. грн., капітальний ремонт тротуарів по вул. Перемоги (від 
Чорновола до Легоцького) – 120,0 тис. грн. та передбачити обсяг фінансу-
вання на капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій: вул. Гру-
шевського, 25 – вул. Квітів, 61 – вул. Заньковецької, 38 – 315,0 тис. грн.,            
вул. Грушевського, 31-37 – 200,0 тис. грн., вул. Докучаєва, 25 – 180,0 тис. 
грн., вул. Срібляста, 4-6 – 100,0 тис. грн.,  вул. Насипна, 3 – 100,0 тис. грн., 
капітальний ремонт, пов’язаний з розчищенням русла р. Уж в межах            
наб. Слов’янської – 500,0 тис. грн. згідно з Програмою благоустрою            
м. Ужгорода на 2015-2017 роки. 

2.3. Найменування заходів Програми благоустрою м. Ужгорода на 
2015-2017 роки: “Капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій:      
вул. Перемоги, 149,153,163/1,171,175,177; вул. Перемоги, 165,167,169,171; 
вул. Вузька, 38; вул. Тихого, 13,15,17; вул. Срібляста, 16” викласти в новій 
редакції: “Капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій:            
вул. Перемоги, 148, 153, 163/1; вул. Перемоги, 165, 167, 169; вул. Вузька, 89; 
вул.Ф.Тіхого, 13а,15,17; вул. Срібляста, 4-6” відповідно, без зміни обсягу 
фінансування. 

3. У додатку 4 “Показники виконання робіт по ремонту житла на 
2015 рік” : 

3.1. За рахунок бюджету розвитку збільшити обсяг фінансування на  
капітальний ремонт електрощитової та електромереж житлових будинків:            
вул. Минайська, 3 – 87,047 тис. грн., пр. Свободи, 33 – 87,047 тис. грн., пр. 
Свободи, 40 – 32,76 тис. грн., капітальний ремонт водопровідних мереж та кана-
лізації житлового будинку по вул. Лавріщева, 16а/1 (ОСББ “Комфорт-Уж”) –            
63,574 тис. грн., капітальний ремонт покрівель житлових будинків:            



вул. Володимирська, 82 – 190,0 тис. грн., вул. Заньковецької, 36 (ЖБК 
“Ювілейний”) – 80,981 тис. грн., вул. Богомольця, 20 (БК “Престиж”) –            
93,594 тис. грн. та передбачити обсяг фінансування на капітальний ремонт 
електрощитової та електромереж житлових будинків: вул. Собранецька, 122 – 
27,0 тис. грн., вул. Собранецька, 146 – 32,0 тис. грн., вул. Собранецька, 152 – 
75,0 тис. грн., вул. Срібна, 4 – 25,0 тис. грн., вул. Джамбула, 50 (БК “Мрія-
Уж”)– 135,0 тис. грн., капітальний ремонт водопроводу, каналізації житлових 
будинків: вул. Собранецька, 146 – 100,0 тис. грн., вул. Срібна, 4 – 50,0 тис. грн., 
вул. Декабристів, 43 (ОСББ “Декабристів,43”) – 118,008 тис. грн., капітальний 
ремонт покрівель житлових будинків: вул. Л.Толстого, 46 – 148,0 тис. грн.,            
вул. Грибоєдова, 3 – 70,0 тис. грн., вул. Докучаєва, 25 – 80,0 тис. грн.,            
вул. І.Франка, 56 А – 301,851 тис. грн., вул. Шевченка, 30 – 229,0 тис. грн.,            
вул. Бестужева, 14 (ЖБК “Горняк”) – 153,0 тис. грн., вул. Шопена, 4 –            
200,0 тис. грн., капітальний ремонт дашків над балконами житлового 
будинку по вул. Джамбула, 50 (БК “Мрія-Уж”) – 100,0 тис. грн., капітальний 
ремонт по заміні вікон у під’їздах (енергозбереження) житлового будинку по 
вул. Чорновола, 35 (ЖБК “Беркут”) – 63,0 тис. грн. згідно з Програмою 
капітального ремонту житлового фонду міста Ужгород на 2015-2017 роки . 

3.2. По бюджету розвитку за рахунок зменшення обсягу фінансування 
по капітальному ремонту ліфтів житлових будинків: пр. Свободи, 2 (п.1,2,3) – 
576,0 тис. грн., вул. Минайська, 13 (п.1,2,3) – 29,594 тис. грн.,            
вул. Минайська, 12 (п.1,2) – 29,124 тис. грн., вул. Л.Толстого, 33 (п.1-3) –            
31,889 тис. грн., вул. Л.Толстого, 46 (п.1,2) – 17,079 тис. грн.,            
вул. Міцкевича, 2/16 (п.1,2) – 16,703 тис. грн.,  вул. 8 Березня, 35 (п.1,2) – 
16,544 тис. грн. передбачити обсяг фінансування на реконструкцію ліфтів 
житлового будинку по вул. Минайській, 29 (п.1,2) – 716,933 тис. грн. згідно з 
Програмою капітального ремонту житлового фонду міста Ужгород на 2015-
2017 роки. 

3.3. Зменшити обсяг фінансування по капітальному ремонту фасадів та 
покрівель житлових будинків – 4122,603 тис. грн. (кошти міського бюджету) 
згідно з комплексною Програмою відновлення історичного центру            
м. Ужгорода на 2015-2016 роки. 
 4. У додатку 5 “Показники будівництва і реконструкції соціально-
культурних та комунальних об’єктів на 2015 рік за рахунок бюджету 
розвитку збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт будівлі ДНЗ 
№ 39 по вул. Пестеля – 50,0 тис. грн. та передбачити обсяг фінансування на 
капітальний ремонт фасаду (заміна вікон, дверей) СШ №5 по пл. Ш.Петефі – 
350,0 тис. грн., капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) ДНЗ №31 по            
вул. Докучаєва, 8 – 500,0 тис. грн., капітальний ремонт даху СНВК “Первоцвіт” 
по вул. А.Корольова,2 – 350,0 тис. грн., капітальний ремонт зовнішньої 
водопровідної мережі ДНЗ №36 по вул. Бачинського, 27 – 100,0 тис. грн., 
капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ №20 по вул. Белінського, 22 
(виготовлення проектно-кошторисної документації) – 20,0 тис. грн., 
капітальний ремонт внутрішньої системи каналізації і водопостачання будівлі 



НВК “Ужгородського економічного ліцею, ЗОШ I-II ст.” по пл. Ш.Петефі, 15 
(виготовлення проектно-кошторисної документації) – 50,0 тис. грн.  
 5. У додатку 6 “Показники виконання робіт по ремонту закладів 
освіти на 2015 рік”: 
 5.1. За рахунок бюджету розвитку збільшити обсяг фінансування на 
реконструкцію території спортивного майданчика Ужгородської 
спеціалізованої школи I-III ступенів №3 з поглибленим вивченням 
англійської мови по наб. Незалежності, 19 – 191,789 тис. грн. та передбачити 
обсяг фінансування на капітальний ремонт системи опалення СНВК 
“Веселка” по вул. Володимирській, 38 – 540,0 тис. грн., капітальний ремонт 
системи опалення ДНЗ № 12 по вул. Йокаї, 9 – 300,0 тис. грн., капітальний 
ремонт фасаду (заміна вікон) класичної гімназії по вул. 8 Березня, 44 
(виготовлення проектно-кошторисної документації) – 80,0 тис. грн., капіталь-
ний ремонт спортивного залу класичної гімназії по вул. 8 Березня, 44 –            
150,0 тис. грн., капітальний ремонт системи опалення ДНЗ №30 по            
вул. Шевченка, 42 – 300,0 тис. грн., капітальний ремонт будівлі ДНЗ №29 по 
вул. Грушевського, 61а – 100,0 тис. грн. 
 5.2. По бюджету розвитку передбачити обсяг фінансування на 
капітальний ремонт даху Ужгородської ЗОШ № 15 по вул. Заньковецької, 13а – 
650,0 тис. грн., капітальний ремонт будівлі Лінгвістичної гімназії 
ім.Т.Г.Шевченка – 716,6 тис. грн. за рахунок зменшення обсягу фінансування 
по даних об'єктах у додатку 5.  
 6. У додатку 11 “Показники виконання робіт по ремонту закладів 
охорони здоров'я на 2015 рік”: 
 6.1. За рахунок бюджету розвитку передбачити обсяг фінансування на 
капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ №5 по вул. Челюскінців,10 –            
230,0 тис. грн. 
 6.2. По бюджету розвитку передбачити обсяг фінансування на 
капітальний ремонт неврологічного відділення Ужгородської ЦМКЛ по            
вул. Грибоєдова – 1023,0 тис. грн. за рахунок зменшення обсягу фінансування 
по даному об'єкту у додатку 5.  

7. Доповнити Програму економічного і соціального розвитку            
м. Ужгорода на 2015 рік та основні напрямки розвитку на 2016 і 2017 роки 
додатком 12 “Показники виконання робіт по ремонту приміщень будівлі 
на 2015 рік” в якому за рахунок бюджету розвитку передбачити обсяг 
фінансування на капітальний ремонт санвузлів та коридорів приміщення 
міської ради за адресою пл. Поштова, 3 – 700,0 тис. грн. 
 8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 
голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 
 
 
 
Міський голова                В. Погорелов 
 


