
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXVІI   сесія    VI   скликання  
(4-е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
09 листопада 2015 року  м. Ужгород   № 1889 
 
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 3, 4, 5, 6 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 3 “Показники виконання робіт по ремонту доріг та 
об'єктів благоустрою на 2015 рік” по бюджету розвитку передбачити обсяг 
фінансування на капітальний ремонт внутрішньоквартальної каналізаційної 
мережі по вул. М. Вовчка, 14 – 187,775 тис. грн. та збільшити обсяг фінансування 
на капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій: вул. Сільвая, 5-              
вул. М.Божук, 4 – 100,0 тис. грн., вул. Перемоги, 165,167,169 – 250,0 тис. грн., 
капітальний ремонт міських шляхів: провул. Приютський – 170,312 тис. грн.,             
вул. Бачинського – 450,0 тис. грн., вул. Проектна – 250,0 тис. грн., капітальний 
ремонт тротуару по вул. Перемоги (від Чорновола до Легоцького) – 30,0 тис. грн., 
капітальний ремонт заїздів з проїзної частини до будинків по вул. Погорєлова, 7, 
9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 24, 26, 28, 30, 32, 34а, 34б, 36, 
38, 40, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 – 201,846 тис. грн. згідно з Програмою 
благоустрою м. Ужгорода 2015-2017 роки і на реконструкцію та капітальний 
ремонт мереж вуличного освітлення – 300,0 тис. грн. згідно з Програмою 
реконструкції вуличного освітлення міста Ужгорода (II черга) на 2012-2016 
роки за рахунок зменшення обсягу фінансування по реконструкції вул. Перемоги 
(Грушевського-Легоцького) – 300,312 тис. грн., облаштуванню велодоріжок із 
нанесенням відповідної розмітки по вул. Легоцького – 350,0 тис. грн., 
капітальному ремонту внутрішньоквартальних територій: пр. Свободи, 49-55 – 
98,914 тис. грн., вул. Грушевського, 51-67 – 44,764 тис. грн., вул. Перемоги, 149, 
153, 163/1 – 29,679 тис. грн., вул. Перемоги, 171 – 14,418 тис. грн., капітальному 
ремонту міських шляхів: вул. Дружня – 36,461 тис. грн., вул. Возз'єднання, 



пов'язаний з розширенням узбіччя – 23,077 тис. грн., вул. Чорновола –             
42,439 тис. грн., вул. Північна – 13,874 тис. грн., вул. Л. Українки –             
55,605 тис. грн., пл. Ш. Петефі – 30,39 тис. грн., вул. І.Ваша – 250,0 тис. грн. 
згідно з Програмою благоустрою м. Ужгорода 2015-2017 роки та по капітальному 
ремонту даху Ужгородської ЗОШ № 15 по вул. Заньковецької, 13а –            
650,0 тис. грн. у додатку 6 “Показники виконання робіт по ремонту 
закладів освіти на 2015 рік”. 

2. У додатку 4 “Показники виконання робіт по ремонту житла на 2015 
рік” по бюджету розвитку за рахунок зменшення обсягу фінансування по 
капітальному ремонту водопроводу та каналізації житлових будинків:             
вул. Л.Толстого, 31 – 50,0 тис. грн., вул. Срібна, 4 – 50,0 тис. грн.,            
вул. Собранецька, 146 – 100,0 тис. грн., капітальному ремонту електрощитової 
та електромереж житлового будинку по вул. Собранецькій, 152 –            
20,317 тис. грн. збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт 
електрощитової та електромереж житлових будинків: вул. Докучаєва, 10 – 
8,956 тис. грн., пр. Свободи, 40 – 11,361 тис. грн., капітальний ремонт 
водопроводу та каналізації житлового будинку по вул. Лавріщева, 16а/1 (ОСББ 
"Комфорт-Уж") – 3,909 тис. грн. та передбачити обсяг фінансування на 
капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Маресьєва, 9 –             
196,091 тис. грн. згідно з Програмою капітального ремонту житлового фонду міста 
Ужгород на 2015-2017 роки . 

3. У додатку 5 “Показники будівництва і реконструкції соціально-
культурних та комунальних об’єктів на 2015 рік” по бюджету розвитку за 
рахунок зменшення обсягу фінансування по реконструкції системи опалення 
будівель по вул. Небесної Сотні, 4, 6 та пл. Поштової, 3 із влаштуванням 
автономної міні-котельні – 378,0 тис. грн. збільшити обсяг фінансування на 
капітальний ремонт благоустрою території ДНЗ № 42 по вул. Легоцького – 
338,0 тис. грн., капітальний ремонт хірургічного відділення №1 
Ужгородської ЦМКЛ по вул. Грибоєдова – 40,0 тис. грн. 

4. У додатку 6 “Показники виконання робіт по ремонту закладів 
освіти на 2015 рік” назви об'єктів: “Встановлення штучного покриття 
спортивного майданчика в Ужгородській ЗОШ I-III ст. №19 по            
вул. Заньковецької, 66”, “Капітальний ремонт актового залу та санвузлів 
Ужгородської загальноосвітньої школа I-III ступенів № 19 по            
вул. Легоцького, 125” викласти в новій редакції: “Реконструкція спортивного 
майданчика в Ужгородській ЗОШ I-III ст. №19 по вул. Заньковецької, 66” та 
“Капітальний ремонт актового залу та санвузлів Ужгородської 
загальноосвітньої школи I-III ст. №19 по вул. Заньковецької, 66” відповідно, 
без зміни обсягу фінансування. 
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 
голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 
 
 
 
Міський голова                В. Погорелов 


