
УЖГОРОДСЬКА   МІСЬКА   РАДА 
 

__ХІ_  сесія  __VІ_     скликання 
(3-е  пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від 23 грудня 2011 р. № 389       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”, рекомендацій постійних комісій з питань 
бюджету, фінансів, оподаткування та з питань житлово-комунального 
господарства, містобудування, архітектури та екології (протокол спільного 
засідання від 22.12.11.), враховуючи перерозподіл субвенції з обласного 
бюджету, зміни бюджетних призначень і пропозиції розпорядників коштів,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

 Внести наступні зміни у додатки 3, 5 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 5 “Показники будівництва і реконструкції соціально-
культурних та комунальних об’єктів на 2011 рік” по бюджету розвитку: 

1.1. За рахунок субвенції з обласного бюджету для реалізації “Енерго - 
та екологоефективної схеми теплопостачання м. Ужгорода” перерозподілити 
бюджетні призначення в сумі 2287,403 тис.грн., а саме: зменшити бюджетні 
призначення на будівництво автономних котелень по: вул. Легоцького, 64 а 
для теплопостачання ДНЗ №21 – 76,383 тис.грн., вул. Йокаї, 9 для 
теплопостачання ДНЗ №12 – 27,905 тис.грн., вул. Тельмана, 2 в для 
теплопостачання ДНЗ № 1 та ЗОШ № 7 - 328,955 тис.грн., вул. Макаренка, 6 а 
для теплопостачання НВК "Престиж" – 88,358 тис.грн., вул. Одеській, 14 для 
теплопостачання ЗОШ № 6 та філії ЗОШ № 6 – 117,593 тис.грн., вул. 
Заньковецької, 15 для теплопостачання ЗОШ № 12, ЗОШ № 15 та НВК 
“Дзвіночок” – 362,527 тис.грн., вул. Нахімова, 3 а для теплопостачання НВК 
“Ялинка” – 69,485 тис.грн., вул. Підгірній, 43 для теплопостачання АНВК – 
158,326 тис.грн., вул. Доманинській, 263 для теплопостачання НВК 
“Гармонія” - 94,06 тис.грн., вул. Генерала Свободи, 9 б для теплопостачання 
ЗОШ №8 та НВК “Первоцвіт”  – 375,05 тис.грн. та реконструкцію автономної 
котельні ДНЗ №16 по вул.Айвазовського,9 – 197,055 тис.грн., реконструкцію 
котельні з встановленням автономних котельних агрегатів на котельні по вул. 
Київській набережній, 16 для теплопостачання ЗОШ №5 – 268,79 тис.грн., 



реконструкцію системи опалення центральної дитячої бібліотеки на 
пл.Б.Хмельницького – 83,777 тис.грн., реконструкцію системи теплопоста-
чання поліклініки міської дитячої лікарні по вул.Боженка,4 – 39,139 тис.грн.; 
збільшити бюджетні призначення на придбання обладнання на умовах 
фінансового лізингу для будівництва автономних котелень по: вул. 
Легоцького, 64 а для теплопостачання ДНЗ № 21 – 76,383 тис.грн., вул.Йокаї, 
9 для теплопостачання ДНЗ №12 – 27,905 тис.грн., вул. Тельмана, 2 в для 
теплопостачання ДНЗ № 1 та ЗОШ № 7 – 403,501 тис.грн., вул. Макаренка, 6 а 
для теплопостачання НВК "Престиж" – 88,358 тис.грн., вул. Одеській, 14 для 
теплопостачання ЗОШ № 6 та філії ЗОШ № 6 – 117,593 тис.грн.,            
вул. Заньковецької, 15 для теплопостачання ЗОШ № 12, ЗОШ № 15 та НВК 
“Дзвіночок” – 437,027 тис.грн., вул. Нахімова, 3 а для теплопостачання НВК 
“Ялинка” – 69,485 тис.грн., вул.Підгірній, 43 для теплопостачання АНВК –            
158,326 тис.грн., вул. Доманинській, 263 для теплопостачання НВК 
“Гармонія” – 94,06 тис.грн., вул. Генерала Свободи, 9 б для теплопостачання 
ЗОШ №8 та НВК “Первоцвіт” - 449,643 тис.грн. та реконструкцію 
автономної котельні ДНЗ №16 по вул.Айвазовського,9 – 96,332 тис.грн., 
реконструкцію котельні з встановленням автономних котельних агрегатів на 
котельні по вул. Київській набережній, 16 для теплопостачання ЗОШ №5 – 
268,79 тис.грн.  

1.2. Збільшити бюджетні призначення на будівництво автономних 
котелень в сумі 2287,403 тис.грн., а саме по: вул. Тельмана, 2 в для 
теплопостачання ДНЗ № 1 та ЗОШ № 7 - 328,955 тис.грн., вул. Заньковецької, 
15 для теплопостачання ЗОШ № 12, ЗОШ № 15 та НВК “Дзвіночок” – 
362,527 тис.грн., вул.Генерала Свободи, 9 б для теплопостачання ЗОШ №8 та 
НВК "Первоцвіт" – 375,05 тис.грн., вул. Легоцького, 64а для теплопостачання 
ДНЗ №21 – 76,383 тис.грн., вул.Йокаї, 9 для теплопостачання ДНЗ №12 – 
27,905 тис.грн., вул. Одеській, 14 для теплопостачання ЗОШ № 6 та філії 
ЗОШ № 6 – 117,593 тис.грн., вул.Макаренка, 6 а для теплопостачання НВК 
"Престиж" – 88,358 тис.грн., вул. Нахімова, 3 а для теплопостачання НВК 
“Ялинка” – 69,485 тис.грн., вул.Доманинській, 263 для теплопостачання НВК 
“Гармонія” – 94,06 тис.грн., вул.Підгірній, 43 для теплопостачання АНВК –             
158,326 тис.грн. та реконструкцію автономної котельні ДНЗ №16 по 
вул.Айвазовського,9 – 197,055 тис.грн., реконструкцію котельні з 
встановленням автономних котельних агрегатів на котельні по вул. Київській 
набережній, 16 для теплопостачання ЗОШ №5 – 268,79 тис.грн., 
реконструкцію системи теплопостачання поліклініки міської дитячої лікарні 
по вул.Боженка,4 – 39,139 тис.грн., реконструкцію системи опалення 
центральної дитячої бібліотеки на пл.Б.Хмельницького,3 – 83,777 тис.грн. за 
рахунок зменшення бюджетних призначень на виготовлення проектно-
вишукувальних робіт та будівництво ЗОШ на 1000 учнівських місць в 
мікрорайоні "Боздош" – 500,0 тис.грн., виготовлення проектно-
вишукувальних робіт та будівництво ДНЗ на 200 місць в мікрорайоні 
"Боздош" – 200,0 тис.грн., виготовлення проектно-вишукувальних робіт та 
будівництво пішохідного мосту через р.Уж в районі пл. Б.Хмельницького – 



300,0 тис.грн., реконструкцію каналізаційної мережі в мікрорайоні 
"Доманинці" (ПВР) – 100,0 тис.грн., будівництво газопроводу від ГРП            
с. “Сторожниця” до ГРП вул. Єньківська – 200,0 тис.грн., реконструкцію 
системи опалення та заміна вікон будівлі ЦМКЛ по вул. Грибоєдова –            
300,0 тис.грн., реконструкцію КОС – 189,35 тис.грн., реконструкцію 
приміщень будівлі МПЦ по вул.Грибоєдова, 20 (2-й поверх акушерсько-
гінекологічного корпусу) – 124,414 тис.грн. та у додатку 3 “Показники 
виконання робіт з ремонту доріг та об'єктів благоустрою на 2011 рік” на 
капітальний ремонт системи водовідведення вул.8-Березня - 298,0 тис.грн., 
капітальний ремонт перехрестя вул.Минайська-Можайського з 
влаштуванням світлофорного об'єкту – 75,639 тис.грн. 
 
 
 
Міський голова                        В. Погорелов 
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