
 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XVІІ_  сесія    VI _  скликання  
       (2 – е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 31 травня 2013 року                 м. Ужгород                                   № 893  
 
 
Про зміни до Програми  
економічного і соціального розвитку  
м. Ужгорода на 2013 рік  

 
 
 
Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, враховуючи рішення ХVII сесії міської ради             
VI скликання від 29 березня 2013 року №856 “Про зміни до бюджету міста на 
2013 рік”, зміни бюджетних призначень і пропозиції розпорядників коштів, 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

Внести зміни у додатки 3, 5, 6, 7 до Програми економічного і 
соціального розвитку м. Ужгорода на 2013 рік та основні напрямки розвитку 
на 2014 і 2015 роки, затвердженої рішенням ХV сесії міської ради VI 
скликання від 07.12.2012 № 731: 

1. У додатку 3 “Показники виконання робіт по ремонту доріг та 
об'єктів благоустрою на 2013 рік”: 

1.1. По спеціальному фонду (субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах) за рахунок зменшення бюджетних 
призначень на виготовлення проектно-кошторисної документації по 
капітальному ремонту вул. Сурікова – 5,316 тис. грн. збільшити бюджетні 
призначення на капітальний ремонт вул. Університетської на цю ж суму.  

1.2. По бюджету розвитку за рахунок зменшення бюджетних 
призначень по ст. “Реконструкція та капітальний ремонт тротуарів” 
(вул.Другетів) – 90,0 тис. грн. збільшити бюджетні призначення на            
ст. “Капітальний та поточний ремонт (виготовлення та заміна) дорожніх 
знаків” на цю ж суму.  

1.3. По територіальному дорожньому фонду за рахунок зменшення 
бюджетних призначень по ст. “Капітальний та поточний ремонт 
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(виготовлення та заміна) дорожніх знаків” – 90,0 тис. грн. збільшити 
бюджетні призначення на ст. “Поточний ремонт міських шляхів” на цю ж 
суму. 

2. У додатку 5 “Показники будівництва і реконструкції соціально-
культурних та комунальних об’єктів на 2013 рік”: 

2.1. По бюджету розвитку: 
2.1.1. За рахунок зменшення бюджетних призначень по реконструкції 

приміщень травмопункту і приймального відділення Ужгородської ЦМКЛ – 
207,0 тис. грн., будівництву 30-ти квартирного житлового будинку по            
вул. Ужанській – 350,0 тис. грн., будівництву дитячого реабілітаційного 
центру в м. Ужгороді по вул. Ракоці, 3 – 475,0 тис. грн., реконструкції 
відділення хірургії №2 ЦМКЛ – 36,2 тис. грн., на виготовлення ПВР по 
будівництву пішохідного мосту через р.Уж в районі прощі Б. Хмельницького 
– 10,0 тис. грн. збільшити бюджетні призначення на реконструкцію 
харчоблоку МДКЛ по вул. Бращайків, 6 – 591,462 тис. грн., капітальний 
ремонт приміщень сімейної амбулаторії по вул. Перемоги, 161/1 –            
250,7 тис. грн., реконструкцію котельні ЦМКЛ по вул.Грибоєдова,20 –          
90,538 тис. грн., реконструкцію приміщень котельні під спортивний зал ЗОШ 
№1 по вул.Високій,4 – 115,5 тис. грн. та передбачити бюджетні призначення 
на капітальний ремонт санітарних вузлів та рентген-лабораторії міської 
поліклініки (ПКД) – 20,0 тис. грн., прокладання нової основної кабельної 
лінії електропостачання 10 кВ від ТП 137 до ТП 227 підвищуючої насосної 
станції по вул.Тихій (м-н “Кальварія”) -10,0 тис. грн. 

2.1.2. За рахунок залишку коштів на 01.01.2013 року передбачити 
бюджетні призначення на капітальний ремонт гінекологічного відділення 
УМПЦ – 117,7 тис. грн.  

2.2. За рахунок залишку коштів на 01.01.2013 року по фонду охорони 
навколишнього природного середовища збільшити бюджетні призначення 
на реконструкцію КНС-1 – 100,0 тис. грн. згідно з Програмою охорони 
навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2012-2015 роки, а 
по бюджету розвитку вивільнені призначення по Програмі “Питна вода міста 
Ужгород на 2012-2020 роки” (реконструкція КНС-1) - 100,0 тис. грн. 
направити на будівництво дитячого реабілітаційного центру в м. Ужгороді по 
вул. Ракоці, 3 – 30,0 тис. грн. та у додаток 7 “Перелік цільових міських 
Програм, які передбачаються реалізовувати у 2013 році за рахунок всіх 
джерел фінансування” на реалізацію Програми фінансової підтримки 
комунальних підприємств м. Ужгорода на 2013-2015 роки – 70,0 тис. грн. 

2.3. Назви об'єктів: “Капітальний ремонт частини будівлі Ужанського 
жупанату”, “Реконструкція будівлі на пл.Поштовій,3” викласти в новій 
редакції: “Капітальний ремонт фасаду частини будівлі Ужанського жупанату 
в м.Ужгород” та “Реконструкція приміщення в будівлі на пл.Поштовій,3” 
відповідно без зміни джерел бюджетних призначень.  

3. У додатку 6 “Показники виконання робіт по ремонту закладів 
освіти на 2013 рік” по бюджету розвитку: 
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3.1. За рахунок залишку коштів на 01.01.2013 року збільшити 
бюджетні призначення на капітальний ремонт системи опалення ЗОШ №5 на 
пл.Ш.Петефі, 36 – 44,511 тис. грн., передбачити бюджетні призначення на 
капітальний ремонт котельні Угорськомовної гімназії по вул. Грушевського, 
39 а – 26,233 тис. грн., капітальний ремонт котельні, системи опалення та 
гарячого водопостачання ЗОШ №19 по вул. Легоцького, 125– 50,821 тис.грн., 
капітальний ремонт зовнішньої каналізації ЗОШ №5 на пл. Ш.Петефі, 36 – 
56,735 тис. грн.  

3.2. Передбачені бюджетні призначення на підготовку до 
опалювального сезону ДНЗ та ЗОШ у сумі 600,0 тис. грн. направити на 
капітальний ремонт надземної тепломережі від модульної котельні до вузла 
управління будівлі НВК “Ялинка” по вул. Нахімова, 3 – 125,0 тис. грн., 
капітальний ремонт системи опалення ДНЗ №16 по вул. Айвазовського, 9 – 
120,0 тис. грн., капітальний ремонт мережі гарячого і холодного 
водопостачання та ізоляція ДНЗ №18 по вул. Айвазовського, 5 –             
45,0 тис. грн., капітальний ремонт системи опалення ДНЗ №31 по             
вул. Собранецькій, 120 – 200,0 тис. грн., капітальний ремонт зовнішньої 
мережі газопостачання ліцею “Лідер” по вул.Сільвая,3 – 45,0 тис. грн., 
капітальний ремонт теплової мережі ліцею “Лідер” по вул.Сільвая,3 –             
35,0 тис. грн., капітальний ремонт системи опалення по підвалу ДНЗ №36 по 
вул. Бачинського, 27 – 30,0 тис. грн.  

4. У додатку 7 “Перелік цільових міських Програм, які 
передбачаються реалізовувати у 2013 році за рахунок всіх джерел 
фінансування”: 

4.1. За рахунок цільового фонду соціально-економічного розвитку 
передбачити бюджетні призначення на реалізацію Програми інформатизації 
міста Ужгород на 2013-2015 роки – 9,938 тис. грн. (розпорядником 
бюджетних коштів є міськвиконком) та збільшити бюджетні призначення 
на реалізацію Програми виконання рішень судів та інших виконавчих 
документів – 28,9 тис. грн. (розпорядниками бюджетних коштів є: 
Ужгородська міська рада – 13,635 тис. грн. та управління капітального 
будівництва – 15,265 тис. грн.). 

4.2. По бюджету розвитку зменшити бюджетні призначення по 
Програмі “Питна вода міста Ужгород на 2012-2020 роки” – 100,0 тис. грн. та за 
рахунок зменшення бюджетних призначень по Програмі благоустрою             
м. Ужгород на 2012-2015 роки – 90,0 тис. грн. збільшити бюджетні 
призначення на реалізацію Програми розвитку інфраструктури безпеки 
дорожнього руху на території міста на 2013-2015 роки – 90,0 тис. грн. 

4.3. По територіальному дорожньому фонду за рахунок зменшення 
бюджетних призначень по Програмі розвитку інфраструктури безпеки 
дорожнього руху на території міста на 2013-2015 роки – 90,0 тис. грн. 
збільшити бюджетні призначення на реалізацію Програми благоустрою             
м. Ужгород на 2012-2015 роки на цю ж суму. 

4.4. За рахунок загального фонду передбачити бюджетні призначення 
на реалізацію Програми висвітлення діяльності Ужгородської міської ради, її 
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виконавчих органів, посадових осіб та депутатів, проблем життєдіяльності 
міста в засобах масової інформації на 2013-2015 роки – 115,0 тис. грн. 
(розпорядником бюджетних коштів є Ужгородська міська рада). 

 
4.5. За рахунок залишку коштів на 01.01.2013 року по спецфонду 

бюджету від повернення коштів, наданих для кредитування громадян на 
будівництво (реконструкцію) та придбання житла і відсотки за користування 
кредитом збільшити бюджетні призначення на реалізацію міської Програми 
забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки – 103,2 тис. грн. 

4.6. По загальному фонду за рахунок зменшення бюджетних 
призначень по реалізації Програми створення та накопичення міського 
резерву матеріально-технічних засобів на 2012-2016 роки – 130,0 тис. грн., 
реалізації Програми приватизації об'єктів комунальної власності та перелік 
об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації у I кварталі 2013 
року – 76,0 тис. грн., реалізації міської Програми забезпечення молоді житлом 
на 2013-2017 роки – 103,2 тис. грн. передбачити бюджетні призначення на 
реалізацію Програми виконання рішень судів та інших виконавчих 
документів – 206,0 тис. грн. (розпорядником бюджетних коштів є 
Департамент міського господарства) та збільшити бюджетні призначення 
на реалізацію Програми приватизації об'єктів комунальної власності, які 
підлягають приватизації у I кварталі 2013 року - 103,2 тис. грн.  

4.7. За рахунок залишку коштів на 01.01.2013 року по фонду охорони 
навколишнього природного середовища збільшити бюджетні призначення 
на реалізацію Програми охорони навколишнього природного середовища 
міста Ужгород на 2012-2015 роки (реконструкція КНС-1) – 100,0 тис. грн. 
(розпорядником бюджетних коштів є управління капітального будівництва). 

4.8. По Програмі охорони навколишнього природного середовища 
міста Ужгород на 2012-2015 здійснити перерозподіл бюджетних призначень, 
а саме: за рахунок зменшення бюджетних призначень на виконання заходів 
із охорони атмосферного повітря - впровадження системи контролю за 
забрудненням атмосферного повітря в місті Ужгород - вдосконалення системи – 
35,0 тис. грн. збільшити бюджетні призначення на виконання заходів із охорони і 
раціонального використання водних ресурсів - підтримання санітарного стану річок 
та очищення русла річки Уж на цю ж суму без зміни джерел бюджетних 
призначень. 

4.9. Назву Програми сприяння зайнятості населення м. Ужгорода на 
2012-2013 роки викласти в новій редакції: “Програма зайнятості населення   
м. Ужгорода на період до 2017 року” без зміни джерел бюджетних 
призначень.  

 
 
 

Міський голова                        В. Погорелов 
 


