
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

__VІІ__ сесія   __VІ__ скликання 
(1 – е пленарне засідання) 

 

                               
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 
від 22 липня  2011 р.  № 187                                                      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”, враховуючи зміни бюджетних призначень і 
пропозиції розпорядників коштів, 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

  Внести зміни у додатки 3, 4, 5, 6 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 3 “Показники виконання робіт з ремонту  доріг та 
об'єктів благоустрою на 2011 рік" : 

1.1. За рахунок доходів по територіальному дорожньому фонду 
передбачити бюджетні призначення на капітальний ремонт            
вул. Минайської – 100,0 тис.грн., облаштування, ремонт та утримання     
доріг – 99,0 тис.грн. 

1.2. По бюджету розвитку передбачити бюджетні призначення на 
капітальний ремонт перехрестя вул.Минайська-Можайського з влаштуван-
ням світлофорного об'єкту – 299,309 тис.грн., капітальний ремонт тротуару 
по пр.Свободи (від вул.Джамбула до автовокзалу) з влаштуванням зливової 
каналізації – 299,962 тис.грн. та збільшити бюджетні призначення на 
капітальний ремонт дворової системи водовідведення житлового будинку по 
вул.Лермонтова, 9а  (від першого каналізаційного колодязя до вуличної 
каналізаційної мережі) – 30,0 тис.грн. за рахунок зменшення бюджетних 
призначень у додатку 5 “Показники будівництва і реконструкції 
соціально-культурних та комунальних об’єктів на 2011 рік”. 

1.3. По бюджету розвитку передбачити бюджетні призначення на 
капітальний ремонт вул.П.Мирного – 50,0 тис.грн. та пл.Театральної, в тому 
числі реконструкція сцени – 100,0 тис.грн. за рахунок зменшення 
бюджетних призначень на капітальний ремонт вул.Гойди – 150,0 тис.грн.  



2. У додатку 4 "Показники виконання робіт по ремонту житла на 
2011 рік" по бюджету розвитку : 

2.1. За рахунок зменшення бюджетних призначень на капітальний 
ремонт ліфтів за адресами: вул. Г.Артемовського, 14 (2 під"їзд) –            
3,496 тис.грн., вул.Грушевського, 78 – 4,274 тис.грн., вул. 8 Березня, 26            
(1,2 під"їзди) – 6,958 тис.грн., вул.Грушевського, 62 – 4,5 тис.грн. 
передбачити бюджетні призначення на капітальний ремонт ліфтів за 
адресами : вул.Грушевського, 6 (1,2 під"їзди)  - 10,0 тис.грн.,             
вул. 8 Березня, 24 (1,2 під"їзди) – 9,228 тис.грн. 

2.2. Передбачити бюджетні призначення на капітальний ремонт ліфтів 
за адресами: вул.Минайська, 25 (1-8 під'їзди) – 193,8 тис.грн.,       
вул.Минайська, 23 (1 під'їзд) – 18,729 тис.грн. та збільшити бюджетні 
призначення на встановлення автономного електричного опалення в 
квартирах малозабезпечених громадян міста – 290,0 тис.грн. за рахунок 
зменшення бюджетних призначень у додатку 5 “Показники будівництва і 
реконструкції соціально-культурних та комунальних об’єктів на 2011 
рік”. 

2.3. За рахунок зменшення бюджетних призначень на капітальний 
ремонт балконних козирків над під’їздами, заміну дерев’яних огорож 
балконів будинку по вул.Добролюбова, 6  - 100,0 тис.грн., капітальний 
ремонт козирків фасаду над під’їздами будинку по вул.Закарпатській, 45 – 
20,0 тис.грн. передбачити бюджетні призначення на капітальний ремонт 
покрівлі будинку по вул.Добролюбова, 4 – 100,0 тис.грн. та капітальний 
ремонт покрівлі будинку по вул.Закарпатській, 45 – 20,0 тис.грн. 

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

3.1. По бюджету розвитку зменшити бюджетні призначення на 
реконструкцію стадіону "Авангард" по вул.І.Франка (коригування проектно-
кошторисної документації) – 200,0 тис.грн., реконструкцію системи опалення 
будівлі дитячої школи мистецтв по пл.Ш.Петефі – 163,9 тис.грн., 
будівництво автономної котельні МДКЛ – 104,077 тис.грн., реконструкцію 
котельні ЦМКЛ по  вул. Грибоєдова, 20 – 261,623 тис.грн., будівництво міні-
котельні Ужгородського економічного ліцею – 145,0 тис.грн., будівництво 
автономної котельні ДНЗ № 28 – 97,4 тис.грн. та будівництво міні-котелень: 
ЗОШ №12 і ЗОШ №15 – 700,0 тис.грн., ДНЗ №1 – 259,8 тис.грн., ЗОШ №8 і            
НВК "Первоцвіт" – 500,0 тис.грн., ЗОШ № 19 і ДНЗ №42 – 600,0 тис.грн.  
Вивільнені кошти у сумі 1900,0 тис.грн. направити управлінню майном міста 
для внесків у статутний фонд, в тому числі: КП "Водоканал міста            
Ужгорода" –  400,0 тис.грн. та КП "Уж-енергія" – 1300,0 тис.грн. для 
підготовки котелень до опалювального сезону, КП "Парк культури та 
відпочинку "Під Замком" - 200,0 тис.грн., а 1131,8 тис.грн. розподілити у 
додатках 3 та 4. 

3.2. По спеціальному фонду передбачити бюджетні призначення на 
облаштування захисних валів по периметру карти складування             
ТПВ №2, №3 - будівництво - 279,3 тис.грн. за рахунок перерозподілу коштів 



на придбання спеціальної техніки та обладнання для складування та 
планування побутових відходів на міському полігоні твердих побутових 
відходів с.Барвінок по головному управлінню міського господарства.  

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

4.1. По бюджету розвитку передбачити бюджетні призначення на 
капітальний ремонт фасаду корпусів ДНЗ №21 – 150,0 тис.грн., капітальний 
ремонт частини приміщень II поверху будівлі по вул.8 Березня, 46 –            
100,0 тис.грн. за рахунок зменшення бюджетних призначень на капітальний 
ремонт покрівлі ДНЗ №21 – 150,0 тис.грн. та капітальний ремонт            
вул. Минайської – 100,0 тис.грн. у додатку 3 “Показники виконання робіт 
з ремонту  доріг та об'єктів благоустрою на 2011 рік”. 

4.2. По цільовому фонду соціально-економічного розвитку 
передбачити бюджетні призначення на придбання кухонного обладнання та 
інвентарю для ЗОШ № 21 (інші видатки) – 290,0 тис.грн. 

4.3. Назву об'єкта "Реконструкція території волейбольних майданчиків 
Ужгородської ЗОШ I-III ст. №7 під облаштування майданчика з твердим 
покриттям для гри у міні-футбол" викласти в наступній редакції: 
"Реконструкція території волейбольних майданчиків Ужгородської             
ЗОШ I-III ст. №7 під облаштування основи спортивного майданчика з 
синтетичним покриттям для гри у міні-фубол" без зміни джерел бюджетних 
призначень. 

 
 
 

Міський голова                  В.В.Погорелов 
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