
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXVІI   сесія    VI   скликання  
(4-е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
24 вересня  2015 року   м. Ужгород   № _1827_ 
 
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. Здійснити перерозподіл обсягу видатків на фінансування заходів: 
– зменшити обсяг видатків на капітальний ремонт вул. Гулака Артемовського 

– 40,0 тис. грн., вул. Стрільнична – 2400,00 тис. грн. 
– зменшити обсяг видатків на реконструкцію вул. Тельмана – 120,0 тис. 
– зменшити обсяг видатків на проведення капітального ремонту 

внутрішньоквартальної території по провул. Університетський,4 – 30,936 тис. грн., 
вул. Минайська, 28-34 – 14,392 тис. грн., вул. Л. Толстого,44-6 – Б. Хмельницького,3 
– 14,913 тис. грн., вул. Станційна, 4-6 – 40,772 тис. грн., вул. Вузька,89 – 71,192 тис. 
грн.; 

– збільшивши обсяг видатків на проведення капітального ремонту міських 
шляхів: вул. Л. Українки – 200,0 тис. грн., вул. Сливки – 150,0 тис. грн.,        
вул. Бродлаковича – 400,0 тис. грн., вул. Лозова – 750,776 тис. грн., вул. Щедріна – 
450,00 тис. грн., вул. Мічуріна – 250,00 тис. грн., вул. Радіщева – 600,00 тис. грн.,         
вул. Галана – 230,00 тис. грн., вул. Чорновола – 400,00 тис. грн.,         
провул. Приютський – 120,00 тис. грн.; 

– збільшити обсяг видатків на капітальний ремонт внутрішньоквартальних 
територій: вул. Грушевського, 51-67 – 231,948 тис. грн., вул. Перемоги,159-161/1 – 
99,207 тис. грн., пр. Свободи,18 – 96,416 тис. грн., вул. Минайській,14 – 150,00 тис. 
грн., вул. Шопена,4-6 – 200,00 тис. грн. 

 
– передбачити видатки на проведення капітального ремонту міських шляхів: 

вул. В. Гуци – 300,0 тис. грн., вул. Лодія – 200,0 тис. грн., провул. Зв’язківців – 150,0 
тис. грн. 

– передбачити видатки на капітальний ремонт тротуарів: вул. Шопена – 45,0 
тис. грн.; 



– передбачити видатки на капітальний ремонт внутрішньоквартальних 
територій: вул. Сільвая,5-вул. М.Божук,4 – 150,0 тис. грн.; 

– передбачити видатки на капітальний ремонт фонтану (сквер ім. Героїв 
Майдану) – 100,0 тис. грн.; 

– передбачити видатки на капітальний ремонт водопровідної мережі по        
вул. Осипенка (на ділянці від вул. Загорської до вул. Щедріна) – 120,0 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 (видалення аварійних дерев) – 500,0 тис. грн.; 
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 
відповідно до розподілу функціональних повноважень. 
 
 

Міський голова                   В. Погорелов 
 
 
 
 
 
 

 


