
Доповнення №1 
до проекту рішення ___сесії міської ради VI скликання “Про зміни до 

Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2015 рік”  
 
Враховуючи рішення ХХVII сесії міської ради VI скликання 27 серпня 2015 
року №1788 "Про зміни до бюджету міста на 2015 рік" 
  
 1. У додатку 3 “Показники виконання робіт по ремонту доріг та 
об'єктів благоустрою на 2015 рік” : 
 1.1. По бюджету розвитку за рахунок зменшення обсягу фінансування 
по реконструкції вул. Перемоги (Грушевського-Легоцького) – 730,0 тис. грн. 
передбачити обсяг фінансування на капітальний ремонт 
внутрішньоквартальної каналізаційної мережі по вул. 8 Березня,3,5 – 150,0 
тис. грн., капітальний ремонт міських шляхів: вул. Болотинська – 30,0 тис. 
грн., капітальний ремонт тротуару по вул. Погорєлова, 7,9 – 30,0 тис. грн. і 
збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт міських шляхів: вул. 
Л.Українки – 350,0 тис. грн., вул. Мальовнича – 150,0 тис. грн., капітальний 
ремонт тротуару по вул. Перемоги (від Чорновола до Легоцького) – 20,0 тис. 
грн.  згідно з Програмою благоустрою м. Ужгорода 2015-2017 роки.  

1.2. Зменшити обсяг фінансування по реконструкція мереж та об'єктів 
благоустрою історичної частини міста – 200,0 тис. грн. (кошти міського 
бюджету) згідно з комплексною Програмою відновлення історичного центру             
м. Ужгорода на 2015-2016 роки.  
 2. У додатку 5 “Показники будівництва і реконструкції соціально-
культурних та комунальних об’єктів на 2015 рік” по бюджету розвитку за 
рахунок зменшення обсягу фінансування по  капітальному ремонту 
благоустрою території ДНЗ № 42 по вул. Легоцького – 252,0 тис. грн. 
збільшити обсяг фінансування у додатку 6 “Показники виконання робіт по 
ремонту закладів освіти на 2015 рік” на капітальний ремонт будівлі 
басейну УЗОШ I-III ст. №20 ліцею “Лідер” за адресою: м. Ужгород,  вул. 
Сільвая, 3 на цю ж суму. 
 3. У додатку 6 “Показники виконання робіт по ремонту закладів 
освіти на 2015 рік” за рахунок бюджету розвитку передбачити обсяг 
фінансування на встановлення штучного покриття спортивного майданчика в 
Ужгородській ЗОШ I-III ст. №19 по вул. Заньковецької, 66 – 500,0 тис. грн.  
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