
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

_  VІ___ сесія   __VІ__ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
від 03 червня 2011 р.  №157                                                             м. Ужгород 
 

Про зміни до Програми  
економічного і соціального 
розвитку міста на 2011 рік 
 
Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, рішення четвертої сесії Закарпатської обласної 
ради VI скликання від 26.05.11. №228 "Про внесення змін до рішення 
обласної ради від 28 грудня 2010 року № 127 "Про обласний бюджет на 2011 
рік" (зі змінами від 25 лютого 2011 року), враховуючи зміни бюджетних 
призначень і пропозиції розпорядників коштів, 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

  Внести зміни у додатки 2, 3, 4, 5, 6, 10 до Програми економічного і 
соціального розвитку міста на 2011 рік, затвердженої рішенням III сесії 
міської ради VI скликання від 30.12.10 № 89 : 

1. У додатку 2 “Показники виконання робіт по утриманню об’єктів 
благоустрою на 2011 рік” збільшити бюджетні призначення на утримання 
русла річки Уж на 49,758 тис.грн. за рахунок коштів цільового фонду. 

2. У додатку 3 “Показники виконання робіт з ремонту  доріг та 
об'єктів благоустрою на 2011 рік" :  

2.1. По бюджету розвитку : 
2.1.1. Зменшити бюджетні призначення на реконструкцію            

вул. Швабської – 320,965 тис.грн. та вивільнені кошти направити управлінню 
майном міста для внесків в статутний фонд КП "Уж – тепло" -            
270,965 тис.грн., КП "ЖРЕР-1" – 50,0 тис.грн. 

2.1.2. За рахунок зменшення бюджетних призначень на реконструкцію 
вулиць: вул. Мукачівської - 1000,0 тис.грн., вул.Перемоги – 360,0 тис.грн., 
вул.Швабської – 542,0 тис.грн., збільшити бюджетні призначення на 
капітальний ремонт пл.Б.Хмельницького (круг) - 105,0 тис.грн. та 
передбачити бюджетні призначення на капітальний ремонт вулиць: 
вул.Берчені – 270,0 тис.грн., вул. Айвазовського – 160,0 тис.грн., 
вул.Духновича - 100,0 тис.грн., вул.Капітульної - 120,0 тис.грн., вул.Лозової-
Ляльки – 299,0 тис.грн., вул.Гойди – 150,0 тис.грн., вул.Минайської –           



100,0 тис.грн., капітальний ремонт системи водовідведення вул.8-Березня – 
298,0 тис.грн., капітальний ремонт підходів до пішохідного мосту з            
пл. Ш.Петефі, пл. Театральної – 150,0 тис.грн. та капітальний ремонт під'їзду 
до міського сміттєзвалища ТПВ – 150,0 тис.грн. 

2.2. За рахунок податку з власників транспортних засобів передбачити 
бюджетні призначення на капітальний ремонт (виготовлення та заміна) 
дорожніх знаків – 10,0 тис.грн.  

2.3. Назву об'єкта "Обладнання об'єктів природно-заповідного фонду, 
парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення “Парк імені 
Горького” та “Партерний сквер” огорожею" викласти в наступній редакції 
"Обладнання об'єктів природно-заповідного фонду, парку - пам'ятки садово-
паркового мистецтва місцевого значення “Підзамковий” та “Партерний 
сквер” огорожею" без зміни джерел бюджетних призначень. 

3. У додатку 4 "Показники виконання робіт по ремонту житла на 
2011 рік" по бюджету розвитку передбачити бюджетні призначення на 
капітальний ремонт (реконструкцію) ліфтів за адресами: вул.8 Березня, 26 
(1,2 під'їзди) – 20,0 тис.грн., вул.Грушевського, 78 (1 під'їзд) – 10,0 тис.грн. за 
рахунок зменшення бюджетних призначень на реконструкцію 
вул.Швабської – 30,0 тис.грн. у додатку 3 “Показники виконання робіт з 
ремонту доріг та об'єктів благоустрою на 2011 рік".  

4. У додатку 5 “Показники будівництва і реконструкції соціально-
культурних та комунальних об’єктів на 2011 рік” по бюджету розвитку: 

4.1. За рахунок зменшення бюджетних призначень з очікуваної 
заборгованості на 01.01.11. по об'єктах: реконструкція системи опалення 
бібліотеки по вул. 8 Березня – 95,6 тис.грн., реконструкція благоустрою 
Братської Могили та Центральної алеї на Пагорбі Слави по вул.Тихій –            
18,5 тис.грн., реконструкція системи опалення будівлі дитячої школи 
мистецтв по пл.Ш.Петефі – 3,9 тис.грн., реконструкція покрівлі будівлі            
ДНЗ № 28 - 2,6 тис.грн., будівництво міні - котельні Ужгородського 
економічного ліцею – 75,0 тис.грн., будівництво міні - котельні ДНЗ №31 – 
98,4 тис.грн., реконструкція котельні гімназії по вул.8 Березня – 71,2 тис.грн., 
реконструкція будівлі ЗОШ № 8 – 3,9 тис.грн., реконструкція системи 
опалення будівлі ПАДІЮН - 11,4 тис.грн., реконструкція внутрішньої 
системи опалення будівлі Ужгородського економічного ліцею – 3,3 тис.грн., 
реконструкція зовнішнього газопроводу будівлі ДНЗ № 39 – 0,5 тис.грн., 
реконструкція відділення хірургії №2 ЦМКЛ – 101,6 тис.грн., реконструкція 
щелепно-лицевої хірургії ЦМКЛ – 28,8 тис.грн., будівництво автономної 
котельні МДКЛ – 4,1 тис.грн., реконструкція котельні ЦМКЛ по 
вул.Грибоєдова,20 – 72,5 тис.грн., реконструкція приміщень будівлі МПЦ по 
вул.Грибоєдова,20 (2-й поверх акушерсько-гінекологічного корпусу) –            
1,6 тис.грн., будівництво газової мережі по вул.Новака – 107,5 тис.грн. 
збільшити бюджетні призначення на реконструкцію системи опалення 
бібліотеки по вул.8 Березня – 95,6 тис.грн., реконструкцію благоустрою 
Братської Могили та Центральної алеї на Пагорбі Слави по вул.Тихій –            
18,5 тис.грн., реконструкцію системи опалення будівлі дитячої школи 



мистецтв по пл.Ш.Петефі – 3,9 тис.грн., реконструкцію покрівлі будівлі            
ДНЗ №28 - 2,6 тис.грн., будівництво міні - котельні Ужгородського 
економічного ліцею – 75,0 тис.грн., будівництво міні - котельні ДНЗ №31 – 
98,4 тис.грн., реконструкцію котельні гімназії по вул.8 Березня –            
71,2 тис.грн., реконструкцію будівлі ЗОШ № 8 – 3,9 тис.грн., реконструкцію 
системи опалення будівлі ПАДІЮН - 11,4 тис.грн., реконструкцію 
внутрішньої системи опалення будівлі Ужгородського економічного ліцею – 
3,3 тис.грн., реконструкцію зовнішнього газопроводу будівлі ДНЗ № 39 –            
0,5 тис.грн., реконструкцію відділення хірургії №2 ЦМКЛ – 101,6 тис.грн., 
реконструкцію щелепно-лицевої хірургії ЦМКЛ – 28,8 тис.грн., будівництво 
автономної котельні МДКЛ – 4,1 тис.грн., реконструкцію котельні ЦМКЛ по 
вул.Грибоєдова,20 – 72,5 тис.грн., реконструкцію приміщень будівлі МПЦ по 
вул.Грибоєдова,20 (2-й поверх акушерсько-гінекологічного корпусу) –            
1,6 тис.грн. та будівництво газової мережі по вул.Новака – 107,5 тис.грн. 

4.2. За рахунок зменшення бюджетних призначень на реконструкцію 
будівлі ЗОШ №4 у сумі 1276,0 тис.грн. збільшити бюджетні призначення на 
будівництво 30-ти квартирного житлового будинку по вул. Ужанській –     
980,0 тис.грн. і реконструкцію підземного водозабору "Минай" –            
296,0 тис.грн. та за рахунок субвенції з обласного бюджету збільшити 
бюджетні призначення на реконструкцію будівлі ЗОШ №4 – 1277,8 тис.грн. 

5. У додатку 6 “Показники виконання робіт по ремонту закладів 
освіти на 2011 рік” : 

5.1. По бюджету розвитку передбачити бюджетні призначення –            
12,0 тис.грн. на капітальний ремонт басейну багатопрофільного ліцею 
"Лідер" – ЗОШ І-ІІ ст.№20 за рахунок зменшення бюджетних призначень на 
капітальний ремонт покрівель будинків по вул.Острівній,20 – 2 тис.грн., по 
вул.Столєтова,4 – 5 тис.грн., по вул. Канальній,29 - 5 тис.грн. у додатку 4 
"Показники виконання робіт по ремонту житла на 2011 рік". 

5.2. Назву об'єкта "Капітальний ремонт внутрішкільної території            
ЗОШ №7 під поле для міні футболу"  викласти в наступній редакції 
"Реконструкція території волейбольних майданчиків Ужгородської            
ЗОШ I-III ст. №7 під облаштування майданчика з твердим покриттям для гри 
у міні-футбол" та по бюджету розвитку збільшити бюджетні призначення на 
реконструкцію території волейбольних майданчиків Ужгородської            
ЗОШ I-III ст. №7 під облаштування майданчика з твердим покриттям для гри 
у міні-футбол – 20,0 тис.грн. за рахунок зменшення бюджетних призначень 
на капітальний ремонт приміщень початкових класів ЗОШ №7 на цю ж суму. 

6. У додатку 10 “Показники виконання робіт по об'єктах на 2011 
рік, розпорядником яких є міськвиконком” за рахунок спеціального 
фонду (цільовий фонд) передбачити 140,0 тис.грн. для оплати робіт по 
корегуванню генерального плану м.Ужгорода.  

 
 

Міський голова            В.В.Погорелов 
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