
 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

_  VIІІ___ сесія   __VІ__ скликання 

(3-е пленарне засідання) 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
від 14 жовтня 2011 р. № 269                                                               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 наступні зміни у додатки 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 4 “Показники виконання робіт по ремонту житла на 
2011 рік" по бюджету розвитку за рахунок зменшення бюджетних 
призначень на капітальний ремонт ліфтів у житлових будинках за адресами: 
вул.Минайська, 25 (1-8 під'їзди) – 112,0 тис.грн., вул.Минайська, 23 –            
3,5 тис.грн. передбачити бюджетні призначення на капітальний ремонт 
ліфтів у житлових будинках за адресами: вул.Минайська, 27 (1-7 під'їзди) – 
75,5 тис.грн., вул.Залізнична, 4/22 (2-4 під'їзди) – 40,0 тис.грн. 

2. У додатку 5 “Показники будівництва і реконструкції соціально-
культурних та комунальних об’єктів на 2011 рік” за рахунок доходів 
цільового фонду соціально-економічного розвитку передбачити бюджетні 
призначення на будівництво газової мережі на відрізку вул. Легоцького – 
68,495 тис.грн., будівництво газової мережі на відрізку вул. Йокаї –             
5,0 тис.грн., будівництво газової мережі на відрізку вул. Тельмана –             
95,25 тис.грн., будівництво газової мережі на відрізку по вул. Генерала 
Свободи - 89,9 тис.грн., будівництво газової мережі на відрізку             
вул. Макаренка – 71,435 тис.грн., будівництво газової мережі на відрізку             
вул. Одеській – 93,547 тис.грн., будівництво газової мережі на відрізку            
вул. Заньковецької – 140,801 тис.грн., будівництво газової мережі на відрізку 
вул. Нахімова – 45,0 тис.грн., будівництво газової мережі на відрізку             



вул. Підгірній – 48,917 тис.грн., будівництво газової мережі на відрізку             
вул. Доманинській – 68,495 тис.грн., реконструкцію газової мережі на 
відрізку вул. Айвазовського – 5,16 тис.грн., реконструкцію газової мережі на 
відрізку Київської набережної – 3,0 тис.грн. 
 3. У додатку 6 “Показники виконання робіт по ремонту закладів 
освіти на 2011 рік” по бюджету розвитку передбачити бюджетні 
призначення на реконструкцію території спортивного майданчика 
Ужгородської ЗОШ I-III ст. №19 під облаштування основи спортивного 
майданчика з синтетичним покриттям для гри у міні-футбол – 200,0 тис.грн. 
за рахунок зменшення бюджетних призначень на капітальний ремонт 
покрівлі будинку по вул. Легоцького, 27 – 100,0 тис.грн., капітальний ремонт 
покрівлі будинку по вул. Лавріщева, 2а – 80,0 тис.грн. та капітальний ремонт 
козирків фасаду над під’їздами будинку по вул. Митній, 25а – 20,0 тис.грн. у            
додатку 4 “Показники виконання робіт по ремонту житла на 2011 рік". 

 
 

 
Міський голова                        В. Погорелов 
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