
Доповнення №5 
до проекту рішення __сесії міської ради VI скликання “Про зміни до 

Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2015 рік”  
 
 

1. У додатку 5 “Показники будівництва і реконструкції соціально-
культурних та комунальних об’єктів на 2015 рік” по бюджету розвитку: 

1.1. За рахунок зменшення обсягу фінансування по реконструкції 
каналізаційної мережі Ужгородської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. №2 за 
адресою м. Ужгород, вул. Підгірна, 43 - 150,0 тис.грн., по капітальному 
ремонту системи опалення будівель МДКЛ по вул. Бращайків-Ракоці - 721,5 
тис.грн., по реконструкції вантажо-пасажирського ліфта ВП-500 ЦМКЛ - 
500,0 тис.грн. передбачити обсяг фінансування у додатку 6 “Показники 
виконання робіт по ремонту закладів освіти на 2015 рік" на 
реконструкцію каналізаційної мережі Ужгородської спеціалізованої ЗОШ І-
ІІІ ст. №2 за адресою м. Ужгород, вул. Підгірна, 43 - 150,0 тис.грн. та 
доповнити Програму економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 
2015 рік додатком 10 “Показники виконання робіт по ремонту закладів 
охорони здоров'я на 2015 рік” в якому передбачити обсяг фінансування на 
капітальний ремонт системи опалення будівель МДКЛ по вул. Бращайків-
Ракоці - 721,5 тис.грн., та реконструкцію вантажо-пасажирського ліфта ВП-
500 ЦМКЛ - 500,0 тис.грн. 

1.2. зменшити обсяг фінансування по реконструкції КОС 
(реконструкція аеротенка–освітлювача) – 330,0 тис.грн., по капітальному 
ремонту фасаду (заміна вікон) ДНЗ№29 – 200,0 тис.грн., по реконструкції 
фасаду будівлі ДНЗ№20 по вул.Белінського,23 – 270,0 тис.грн., по 
капітальному ремонту фасаду НВК "Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ 
І-ІІст." по пл.Ш.Петефі – 400,0 тис.грн. 

 
 
 
 
Міський голова               В. Погорелов 
 
 
 
 
 



Супровідна записка  
до доповнення № 5 до проекту рішення __сесії міської ради VI скликання 

“Про зміни до Програми економічного і соціального розвитку                    
м. Ужгорода на 2015 рік” 

 
тис. грн.  

№ 
п/п 

Назва об'єкта 
Затвердже-
но Програ-

мою 

Вносять 
ся зміни 

(+,-) 

Уточнює
ться зі 
змінами 

Причини внесення 
змін 

1. 

У додатку 5 “Показники 
будівництва і реконструкції 
соціально-культурних та 
комунальних об'єктів на 2015 
рік" 

 -1371,5  

 
У додатку 6 "Показники 
виконання робіт по ремонту 
закладів освіти на 2015 рік" 

 +150,0  

 

Реконструкція каналізаційної 
мережі Ужгородської 
спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. №2 
за адресою м. Ужгород, вул. 
Підгірна,43 

- +150,0 +150,0 

 

У додатку 10 "показники 
виконання робіт по ремонту 
закладів охорони здоров'я на 
2015 рік" 

 +1221,5  

 
Капітальний ремонт системи 
опалення будівель МДКЛ по 
вул.Бращайків-Ракоці 

- +721,5 +721,5 

 
Реконструкція вантажо-
пасажирського ліфта ВП-500 
ЦМКЛ 

- +500,0 +500,0 

Відповідно до листа 
управління 
капітального 
будівництва від 
19.05.15 №25/01-80 у 
зв'язку із зміною  
розпорядників коштів 
пропонується  за 
рахунок зменшення 
обсягу фінансування по 
об'єктах освіти та 
охорони здоров'я на 
загальну суму 
1371,5тис.грн. які 
направляются в додаток 
6 “Показники 
виконання робіт по 
ремонту закладів освіти 
на 2015 рік" та додаток 
10 “Показники 
виконання робіт по 
ремонту закладів 
охорони здоров'я на 
2015 рік” 
 

1.2 Комунальне будівництво  330,0  

 
Реконструкція КОС 
(реконструкція аеротенка-
освітлювача) 

670,0 -330,0 
 

340,0 

 Освіта  870,0  

 
Капітальний ремонт фасаду 
(заміна вікон)ДНЗ№29 

900,0 -200,0 700,0 

 
 
Реконструкція фасаду будівлі 
ДНЗ№;20 по вул. Белінського,23 

700,0 -270,0 430,0 

 

Капітальний ремонт фасаду НВК 
"Ужгородський економічний 
ліцей, ЗОШ І-ІІ ст." по 
пл.Ш.Петефі 

1608,3 -400,0 1208,3 

Відповідно до листа 
управління 
капітального 
будівництва від 
13.05.15 №25/01-75 
пропонується 
зменшення обсягу 
фінансування на 
загальну суму 
1200,0тис. грн. які 
направляються на 
виконання листів №03-
10/172 від 12.05.2015  
Виконавчого комітету, 
№369 від 12.05.2015р. 
Управління у справах 
культури, спорту,  сім'ї 
та молоді та №26.01-
6/562 від 13.05.2015р.  
Управління освіти. 

 
Начальник управління  
економіки та підприємництва                М. Станкович 
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