
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

16.10.13       Ужгород               № 379 
 
Про внесення змін до рішення 
 

Заслухавши інформацію начальника управління освіти Бабунич О.Ю. 
про заходи по підготовці закладів освіти міста до роботи в осінньо-зимовий 
період 2013-2014 років, керуючись ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 
1. Внести зміни до п.п. 5, 6, 8, 11, 26 додатку 2 до рішення № 153 від 

15.05.2013 р. «Про підсумки опалювального сезону 2012-2013 років та заходи 
по підготовці до опалювального сезону 2013-2014 років», виклавши їх у 
новій редакції відповідно до додатку 1. 

2. Збільшити видатки на капітальний ремонт котельні СНВК «Пролісок» 
по пр. Свободи, 41, на 3,0 тис. грн. з подальшим затвердженням сесією 
Ужгородської міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Фленька В.Ю. 

 
 
 
 
 

Міський голова        В. Погорелов 
 



Додаток 1 до рішення виконкому 
від _16.10.13_ № _379 

 
Заходи по підготовці об’єктів теплопостачання управління освіти до опалювального сезону 2013-2014 рр. 

 
Орієнтовна вартість робіт та матеріалів та джерела 

фінансування, тис. грн. 
Фінансування з 

місцевого бюджету 
(бюджет розвитку), 

тис. грн. 

№ 
п/п 

Назва установи, адреса 
Згідно дефектних актів – перелік технічних 

проблем та заходів, направлених на їх 
вирішення 

Загальна 
потреба в 
коштах, 
тис. грн. Капітальні 

видатки 
Поточні 
видатки 

Інші джерела 
фінансування, 

тис. грн. 

5 ДНЗ № 16, 
вул. Айвазовського, 9 

1) капітальний ремонт системи опалення 
172,03 172,03  

 

6 ДНЗ № 18, 
вул. Айвазовського, 5 

1) капітальний ремонт мережі гарячого і 
холодного водопостачання та ізоляція 

75,0 75,0  
 

8 ДНЗ № 31, 
вул. Собранецька, 120 

1) капітальний ремонт системи опалення 
91,47 91,47  

 

11 ЗОШ № 12, 
вул. Заньковецької, 17а 

1) ремонт трубопроводів системи опалення 
ЗОШ № 12 з заміною окремих гілок по підвалу 
та окремих стояків; 
2) заміна засувак Д-80; 
3) ізоляція труб системи опалення 

50,0  50,0 

 

26 ДНЗ № 40, 
вул. Волошина, 36 

1) заміна котла 
25,5  25,5 

 

 
Начальник управління освіти              О. Бабунич 
 
Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому             Д. Геворкян 


